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Dostaly jsme se
k nebezpečnému číslu 27.
Všichni z „klubu 27“ napjatě
čekají, zda se i my přidáme
do hvězdného nebe. Proto jsme
učinily některá opatření.
Jelikož byly zaznamenány případy
utonutí ve vlastním potu při přečtení
jedné recenze v našem periodiku, všichni
povinně krotíme své kritické vyjadřovací
schopnosti. Nepovolujeme nosit více než
5 výtisků Hybris, aby se neopakovalo
ušlapání nedočkavými čtenáři. Dealery
heroinu už nevyhledáváme mimo vlastní
redakci. Sebevražedné myšlenky sdílíme
každý týden na našich radách a použitím
techniky „vypiš se z toho“ se udržujeme
v dobré náladě. Obklopily jsme se ještě
více studenty a nahlédly do dění všech
fakult AMU, jelikož nám psychicky dost
pomáhá představa, že se Hybris nebude
orientovat pouze na DAMU. Kdokoli má
či měl s naší akademií co dočinění, může
očekávat náš upřímný zájem. „Nádobíčko“
není radno posouvat mezi cizí. Jako vždy
se těšíme na vaše podněty, připomínky,
kontakty, recepty. Za celou redakci
Petra Bruzlová
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SKONČÍ TO ÚSTA
Katedra alternativního
a loutkového divadla
Scénář a režie: Jiří Adámek
Dramaturgie: Klára Hutečková
Scéna a kostýmy: Zuzana Sceránková,
Natálie Rajnišová
Pohybová spolupráce: Zuzana
Sýkorová
Produkce: Luboš Louženský, Martina
Náhlíková, Kateřina Císařová, Bára
Vopasková
Hrají: Jan Strýček, Dominik Migač,
Julie Šurková, Lumíra Přichystalová,
Martin Cikán, Ladislav Karda, Nataša
Mikulová, Anežka Kalivodová, Anita
Gregorec
Premiéra: 22. 10. 2016 v Divadle DISK
Psáno z premiéry
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Absolventský ročník Katedry
alternativního divadla DAMU
ve svém představení skončí to ústa
čerpá z experimentální poezie
šedesátých let, a to ze dvou sborníků,
Experimentální poezie a Vrh
kostek. Obě dvě knihy redigovali
a z velké části také přeložili Josef
Hiršal s Bohumilou Grögerovou.
Tato poezie se vymezuje proti
tradiční interpretaci básní, odvrací
se od příběhu, snaží se vytrhnout
věty ze souvislostí, slova z řádků,
osamostatňuje písmena. Slovo se
v básni stává materiálem, jenž skýtá
nespočet nových možností – může
se proměnit v matematický vzorec,
ve vizuální obraz, může se stát jen
uhrančivým zvukem, který si čtenář
ve své hlavě přehrává. Je to poezie
hledání nového tvaru, nových kvalit
textu, a to především výtvarných
a rytmických.
hybris

R

ežisér Jiří Adámek s dramaturgyní Klárou Hutečkovou spolu
s herci našli texty, které nejsou
jen slovní hříčkou, ale zároveň
říkají i něco o umění samotném; svou specifickou formou poukazují k jinému čtení.
Scéna divadla DISK by se dala metaforicky
chápat jako prázdná stránka, na níž tvůrci
konstruují báseň. Holý prostor jeviště je
vyplněný předměty, jež nabývají v rukou
herců nejrůznějších významů – například
pomeranč se proměňuje v oranžovou lžíci
na boty nebo ručník, konvice na vodu se

recenze

na chvíli může stát záchodovou mísou.
Jistě také není náhoda, že rozestavení
rekvizit i herců v prostoru připomíná rozmístění písmen na stránce, jako by tvůrci
přenášeli vizuální podobu básní. Při listování antologií experimentální poezie
objevujeme koláže z písmen, číselné řady
či pouhou linku na jinak prázdné stránce.
Docela dobře by tam mohl být kaktus, vedle něj ohoblovaný kus dřeva a váha, právě
tak totiž zpočátku scéna vypadá.
Inscenátoři však nepracují pouze s vizualitou, soustředí se také na muzikalitu slov.
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Herci neinterpretují textovou předlohu,
ale užívají různé formy výslovnosti, a tím
akcentují zvukové kvality básní – zpívají,
šeptají, mluví přes sebe. Někdy tak vznikají komické situace, například když se předhánějí v tom, kdo rychleji vysloví svou část
básně, nebo když herečka dlouze a s dikcí
učitelky opakuje ve fiole formule, zatímco
druhá se mračí a vrhá před sebe slovo to.
Tvůrci se snaží vymezit proti chápání
těchto slov a básní jako příběhu, aby mohly vyniknout jako zvuk a obraz. Přitom
také často pracují s divákovým očekáváním, které je ne vždy naplněno. Když herečka říká, že je třeba chodit tiše komantami,
tak dělá hluk a naráží do předmětů kolem
sebe, podruhé pasáž opakuje a proboří se
pod ní pěnové podpatky, a divák tak sleduje, jak se prostorem pohybuje zcela neslyšně. Když se tato věta ozve naposledy, místo
její druhé půlky zazní pouze ticho. Záměrem je rozbít naučené divadelní konvence.
Divák očekává, že se děj bude odehrávat
ve středu jeviště, hlasitě a že bude rychle
plynout; to však pro tvůrce není samozřejmé – promluvy zaznívají z rohů, někdy i simultánně, jindy jsou šeptané. I to,
že text nejde vyslechnout celý a vzbuzuje
u diváka pocit, že o něco zásadního přišel,
je úmyslem. Protože možná je v té chvíli
důležitější šepot samotný, než to, co je šeptané. Diváky prozkouší až neúnosná délka
básně Když Bůh myslí, že člověk myslí, že Bůh
myslí, že člověk myslí, prvotní smích střídá
napětí, co se tedy bude dít. A ono se neděje
nic, což se může jevit absurdní, ovšem jen
pokud neproměníme své vnímání a neoprostíme se od svých předsudků.
O některých experimentálních básních by
se dalo uvažovat jako o toku písmen. Jejich
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Divák se ocitá
v kolotoči
magických slov

rytmus je proměnlivý. Trojrozměrným
prostorem herci získávají možnost roztančit slova. Vytvářejí v něm překvapivou
strukturu pohybu – hned zpočátku vstoupí herečka se zvonem na ucpaný odpad
a struhadlem, posléze odejde zadními
dveřmi, aby následně vyšla a přešla scénou zpátky. Rytmus inscenace je dynamický; střídá se v něm ticho, hluk, šum, zpěv,
rychlé přechody i statické pasáže, kdy
herci stojí s předměty u stěn a připomínají
minutové sochy Erwina Wurma. V závěrečném obraze tak zůstává herečka celá
zabalená do šedého svetru sedět uprostřed
jeviště a do ticha se ozývá jen narážení
struhadla o dveře. Tento surrealistický
obraz můžeme vnímat jako bouři, klepání na dveře nebo jen jakousi naléhavost,
jež na nás padá. Zvuk násilně se deroucí
do ticha je ono cosi, co by se dalo nazvat to.
Právě o tom totiž herci přemýšlejí, mluví
a snaží se to nalézt.
Význam slov a jednání do velké míry závisí na evokaci a asociacích samotného
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diváka. Tvůrci mu nabízejí pásmo textů,
obrazů a zvuků, které na první pohled
mohou působit nesmyslně. Například když
herec stojí na váze a usypává z nákupní
tašky pastelky, zatímco ostatní do prostoru vykřikují útržky vět. Kolik váží
slovo? A jsou slova barevná jako pastelky?
Obrazem toho můžou být i dívčí pastelové
kostýmy – růžový obleček, sytě žluté šaty
a bílo-modré pruhované triko. Tyto obleky
a jednotlivé rekvizity si herci vyměňují.
Možná i to je součástí jejich hry s divákovým očekáváním a pozorností, zároveň to
však také podporuje dojem, že herci fungují jako hudebně-vizuální součást obrazu
a nebudují žádnou postavu.
V závěrečné básni se ozývá verš skončí to
ústa, jehož název nese celá inscenace, která však naopak jakoby začínala ve slovech,
ale odrážela se mnohem dále, za běžný význam textů a jednání. Divák se ocitá v kolotoči magických slov život, hmota, tvar, to,
slunce, hlavu a sleduje, jak se na struhadle
krájí kladívko z křídy. Ano, to vše je možné. Tam, kde je běžný smysl předmětu
vykloubený z reality, působí komicky,
například když se střetnou tři herečky
a dvě před sebou nesou stěrač na okna.
Je to však tak nesmyslné? Hra se slovy nás
přivádí až do dětství, kde se usmíváme při
vyslovování slova mou a kde někdo je zlý,
je to s ním špatné a on zle skončí. Možná je
občas potřeba si do vlasů zaplést červenou
pastelku a zkoumat, zda pomeranč nemůže být ručníkem. A kdyby mohl, proč si ho
pečlivě neurovnat a nelehnout si vedle něj?
Třeba najdeme za slovy a předměty něco,
co jsme doposud neměli šanci zpozorovat.

recenze

Záměrem je rozbít
naučené divadelní
konvence
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VĚC:
meziplanetární
hledání

„Send in the clowns,“
reprodukovaně zazní
od britské hudební
skupiny Tiger Lillies
v závěru inscenace Věc.
Divadlo DISK totiž není
prostorem opanovaným
pouze absolventskými
projekty Divadelní
fakulty, ale své klauzury
zde pravidelně prezentují
i studenti pantomimy.

autor_Tereza Kosáková
foto_Vojtěch Brtnický

Z

áměrem Katedry nonverbálního divadla HAMU je
postupně studenty seznámit
s různými styly mimického
divadla. Po prvním ročníku, jehož
hlavní náplní je klasická imaginární
pantomima a tělesný mimus, se studenti věnují žánru klaunérie a grotesky pod vedením mima a zdejšího
dlouhodobého pedagoga Števa Capka.
Během cvičení postupně hledají svou
komickou figuru, rozvíjejí ji při tvorbě krátkých skečů a v závěru studia
druhého ročníku vytvoří společný
autorský projekt. Klauzurní Věc s podtitulem meziplanetární clownerie, která
měla premiéru již v druhé polovině
května, se inspirovala nejen hledáním jedinečných klaunských postav,
ale i odvěkým hledáním mimo
zemské civilizace ve vesmíru.

VĚC
Katedra nonverbálního divadla
Koncept: studenti třetího ročníku
Katedry nonverbálního divadla
Režie a pedagogické vedení:
Števo Capko
Scénické objekty: Pavla Nazarská
Kostýmy: Simona Drábová
Produkce: Studio TON HAMU,
Ludmila Stránská
Trenér cirkusových technik:
Antonín Wolf
Hrají: Pavla Neuhöferová,
Zuzana Drábová, Michaela Stará,
Jonatan Vnouček, Ondřej Dlohoš,
Minna Lund, Lukas Blaha, Andrej Lyga
Premiéra: 20. 5. 2016 v Divadle DISK
Psáno z reprízy: 9. 10. 2016
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O

d počátku pohyb postav do velké míry definují výrazné
stříbrné kostýmy od Simony
Drábové tvořící pod značkou
VerLyba – Šapitó Fešn. Jeden z mimozemšťanů s výraznými ostny na předloktí se
stylizovaně pohybuje exponovanými skoky do dálky zakončenými vítěznými skřeky (Michaela Stará), další s ulitou na hlavě
naopak v předklonu napodobuje rozvážné
tempo hlemýždě (Zuzana Drábová). Pohybové ztvárnění i zpracování kostýmů však
nesklouzává k jasnému pojmenování a stále ponechává divákovi volnost vytvářet
si pro jednotlivé postavy různá označení
dle vlastních asociací. Současně kostýmy
doplňuje i modrobílé celoobličejové líčení, extravagantní úprava vlasů a stříbrně
nalakované nehty všech účinkujících.
Z typu kostýmu také vychází samotné
chování bytostí. Zatímco ostnatý mimozemšťan je spíše dominantní a ostatní
vede při ranní ekvilibristické rozcvičce,
mimozemšťan se zdobným, až jednorožčím chvostem (Pavla Neuhöferová) se pro
změnu projevuje jako roztomile prostodu-

Pohyb postav
definují výrazné
stříbrné
kostýmy

J

iž příchod do hlediště divadla DISK je
obestřen tajemstvím. Vstup je zahrazen černými paravány a střeží ho
dva „muži v černém“ (Lukas Blaha,
Andrej Lyga) připomínající postavy stejnojmenné americké filmové trilogie. Plynule
pouštějí omezený počet diváků za černou
zástěnu ozdobenou světelným řetězem,
která představuje teleport – není však zcela jasné, zda se přenášíme do útrob přísně
střeženého výzkumného centra, například
do známé konspirační Oblasti 51 simulující prostředí planety, nebo přímo na ni.
Vesmírné bytosti (Pavla Neuhöferová,
Zuzana Drábová, Michaela Stará, Jonatan
Vnouček, Ondřej Dlohoš, Minna Lund) si
však uvědomují, že jsou diváky sledovány.
Na scénu postupně vstupují zpoza černého
portálu s obezřetností a ostychem, který
ale vzhledem k jejich hravé druhové povaze brzy mizí.
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chý člen společenství svým naivním chichotáním. I přes osobnostní rozdíly však
na planetě všichni žijí v harmonickém
soužití, jež v mnoha aspektech evokuje
dětský televizní pořad Teletubbies. Poklidnou atmosféru s komicky překroucenými
pravidly, jakými je například hra fotbalu
vsedě, ale náhle naruší dopad dřevěné
krabice s logem NASA.
Tato událost nabídne studentům příležitost rozehrát především sólové skeče,
které jim umožní individuálně se v rámci
klauzurního projektu prezentovat. V tajuplné krabici se totiž nachází sbírka nejrůznějších předmětů – bublinková fólie,
oblečení, zubní kartáčky, rychlorozkládací
stan nebo balanční balón. Vesmírné bytosti následně věci postupně prozkoumávají,
vždy v úplném rozporu s jejich reálným
účelem. Komediálnost jednotlivých výstupů je současně podpořena i nasazením
klaunských nosů objevených v krabici.
Role mimozemšťana je tak stále přítomná
jako první impuls ke scénce, zároveň však
ustupuje do pozadí a herci se proměňují
v klauny, kteří živě komunikují s diváky
a částečně je zapojují do svých výstupů.
Nejvýraznějším příkladem je proměna postavy Zuzany Drábové, která opakovaným
kouzelnickým gestem vsugerovává divákovi magickou senzaci v podobě jednoduché
hry s rozžvýkanou žvýkačkou. Na scénu
se během druhé poloviny představení ještě
několikrát vrací, její scénka graduje vytvořením balónkového zvířátka nebo přebíráním žvýkačky namísto provázku. Podobná
gradace je patrná i u výstupu Pavly Neu-
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höferové, která si užívá příjemné drbání
těla zubními kartáčky a později na jeviště
přichází se záchodovou štětkou působící jí
ještě větší radost.
Skeče jsou prokládány i kratšími
ukázkami novocirkusových technik. Celý
ročník tak pochopitelně chtěl v rámci
klauzurního formátu ukázat i další dovednosti získané během prvních dvou let studia, z dramaturgického hlediska však tyto
sekvence nepřinášejí nic nového a ze své
podstaty poněkud postrádají charakter
klaunérie. Kontrastně ke komediálnímu
charakteru žánru totiž vytvářejí napětí
a vynucují si maximální koncentraci performerů. Klauni si tedy musí po těchto
výstupech opět budovat původní situaci
na úkor dynamiky celé inscenace. Úroveň
akrobatické zdatnosti není u všech studentů vyrovnaná, a zatímco Jonatan Vnouček
a Ondřej Dlohoš v inscenaci vynikají náročnější akrobacií na balančních balónech,
u dívek dosud není patrná dostatečná
jistota. Zapojení některých rekvizit, například balančního žebříku, tedy vzbuzuje
větší, ale bohužel nenaplněná očekávání
akrobatického čísla.
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Komediálnost
jednotlivých
výstupů je
podpořena
nasazením
klaunských
nosů
Nabytí rozličných věcí je sice hlavním
spouštěčem humorných situací, zároveň
však způsobí, že se u bytostí začnou projevovat negativní lidské vlastnosti narušující rovnováhu jejich vzájemných vztahů.
Nošení oblečení, třeba kožené bundy nebo
lidového kroje, probouzí u postav narcismus, vlastnictví porcelánového podšálku
zase závist a zlomyslnost. S přátelskými
vztahy se rozvolňuje i původní důsledné
dodržování pohybové stylizace a dochází
k rozšíření řečových prostředků na zpěv
i slova. Stále více pak získává celá inscenace i erotický náboj, když se například postava Michaely Staré rozhodne nosit pouta
jako módní doplněk nebo když se mimozemšťan Minny Lund snaží s komickým
neúspěchem napodobit milostné pozice
v objevené Kamasútře.
Proměna charakteru tak nabízí novou
tematickou vrstvu komického rozehrává-

hybris

ní a zároveň se od sólových výstupů opět
obloukem vrací k původnímu příběhu.
S touto přeměnou postav se důsledně mění
i hudba. Zprvu veselá melodie vzdáleně
připomínající hudbu v animovaném filmu
Wall-E přechází v jazzově nebo hiphopově
laděné skladby či popové hity od Madonny
a Miky. Do všech složek inscenace postupně proniká esence lidské společnosti.
Barevně sice nové předměty doposud celostříbrnou scénu i kostýmy oživují, jinak
však způsobují na planetě chaos a rozkol.
zdáleně lze toto téma vztáhnout
i na dnešní politickou situaci
či aktuální otázku našeho nakládání s životním prostředím.
Zároveň na nás bezprostředně působí
i nesčetná mediální témata, jako například pokročilý galaktický výzkum nebo
plánovaná kolonizace Marsu. Navzdory
přebytečným novocirkusovým vsuvkám
a některým zdlouhavějším pasážím (třeba
etuda s poskakováním jednoho z mimozemšťanů v rychlorozkládacím stanu),
kdy by bylo možné negradující výstup
krátit a dodat mu více na rafinovanosti,
nalezla inscenace funkční klíč, jak překročit hranice pouhé klauniády. Tomu, co by
mohlo na mnohé působit jako pouhá skrumáž někdy i prvoplánověji vystavěných
komických čísel, totiž vtiskl režijně-dramaturgický koncept sjednocující tematický rámec, jenž nabízí i přesahy k závažnějším aktuálním problémům.
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Do všech složek
inscenace proniká
esence lidské
společnosti
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Únik před
realitou do
virtuální
Pomony

V září uvedlo Divadlo DISK v české premiéře
hru britského dramatika Alistaira
McDowalla Pomona, variaci na detektivní
drama inspirovanou noirovými
a hororovými filmy, ale také počítačovými
hrami a fantasy knihami. Po Čechovových
Třech sestrách a Brechtově Dobrém člověku
ze Sečuanu tak absolventský ročník
herectví Katedry činoherního divadla
dostal vůbec poprvé možnost pracovat
na půdě fakultního divadla s textem
současného autora. Pod vedením režiséra
Jana Holce, studenta 5. ročníku režie na téže
katedře, a dramaturga Davida Košťáka
vytvořili inscenaci, v níž se vyrovnávají
se současným fenoménem počítačových her
nabízejících svým vyznavačům návykové
náhradní světy.

autor_Petra Zachatá
foto_Michal Hančovský

M

POMONA
Katedra činoherního divadla
Režie: Jan Holec
Dramaturgie: David Košťák
Scéna: Pavel Morávek
Kostýmy: Lucie Heřmánková
Produkce: Helena Jonášová, Andrea
Švandová, Natálie Košťálová, Lucie
Nováková
Hrají: Beáta Kaňoková, Kamila
Trnková, Adam Vacula, Václav Švarc,
Viktor Javořík, Kamila Janovičová,
Jana Kotrbatá, Michal Lurie
Premiéra: 16. 9. 2016 v Divadle DISK
Psáno z reprízy: 11. 10. 2016
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1
Z anglického výrazu role
playing game, lze přeložit
jako hra na hrdiny, méně
často se užívá výraz rolová
hra (www.wikipedia.
cz): každý z hráčů zaujme
roli fiktivní postavy, jejíž
podobu a vlastnosti může
do značné míry určit podle
daných pravidel. Za takto
vytvořeného hrdinu hráč
jedná, rozhoduje o jeho
postupu ve virtuálním
světě hry. RPG hry mohou
být počítačové či stolní.

recenze
hybris

recenze

cDowall na půdorysu příběhu
dívky Ollie, hledající svou sestru
ztracenou kdesi v chaosu temného velkoměsta (konkrétně jde
o jakousi hororovou verzi Manchesteru),
modeluje obraz zmateného, vykloubeného
světa; v Pomoně se skutečný běh života
nepřehledně mísí s virtuální realitou RPG1
hry na způsob Dračího doupěte. Podobně
jako ve filmu Matrix jsou tyto dva světy
však osudově propleteny. Hranice mezi
nimi jsou navíc autorem natolik rozostřeny,
že často splývají v jedinou notně zvrácenou
realitu. Na konci své pouti za ztracenou
sestrou po městě plném nástrah hrdinka
dospěje do Pomony. Toto místo se sice zdá
být jen neobydleným kouskem země uprostřed města, ale přesto se tam údajně ztrácejí lidé. Ollie odhalí děsivé tajemství této
pustiny, ovšem žádné vítězství a osvobození ze zlovolné hry se nekoná – příběh plný
útrap se začne odehrávat od začátku.
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A

utor pracuje s takřka mýtickým motivem nešťastného
života točícího se bezvýchodně
v kruhu. Všichni jeho hrdinové
jsou osamělými stvořeními, v nichž se mísí
bytostná nenávist pramenící z života
v neštěstí s touhou po jakémkoliv lidském
kontaktu. Jejich psychika se bortí pod
nadvládou nočních můr, strach je nutí
k nepřiměřenému jednání. Nemohou utéci
sami před sebou ani před krutostí světa,
která je vždy dostihne. Jediným východiskem by mohla být smrt, ta ale nepřichází,
protože se vše odehrává ve smyčce. Dojem
chaosu a pohybu v kruhu ještě umocňuje
nelineární řazení scén. Autor ani na konci
nenabízí jednoznačný klíč, jak si vše spojit
dohromady a oddělit virtuální od reálného,
což jen přispívá k sugestivitě hry. Alternativní vesmír, zdá se, všechny aktéry včetně
čtenáře pohltil natolik, že prosákl do skutečnosti a nevyléčitelně ji infikoval.
Dramaturgická úprava však téměř zcela odstranila to, co by se dalo považovat
za jednu z největších devíz hry – tedy fascinující i děsivou nejednoznačnost vztahu
mezi skutečností a virtuální realitou, jež je
od sebe nemožné odlišit. Tvůrčí tým se totiž rozhodl akcentovat především téma
úniku do alternativní reality, na němž staví
celou inscenaci. Textová úprava ke konci
dramatu, kdy došlo k připsání krátkého
dialogu, jejich Pomoně dává velice jednostranné vyznění. Z dialogu Ollie a tvůrce
hry Chada,2 jenž hru jako vypravěč řídí,
a zároveň tedy určuje její pravidla, vyplyne, že hrdinka dospěla až na konec hry.
Chce však bezpodmínečně hrát dál, touží
dostat se zpět do virtuálního světa, protože
nedokáže čelit návratu do reality. Hysteric-
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2
Postava Chada mimochodem
vznikla rozdvojením postavy
Charlieho, jenž je v autorské
verzi textu zároveň strážcem
vchodu do Pomony i vedoucím
klubu hráčů oné RPG hry.
3
Z programu k inscenaci:
„Eskapismus je mentální
proces, jehož podstatu
tvoří fantazijní únik před
reálnými životními problémy
do imaginárních světů, které
mají často podobu mediálních
simulací. Ty umožňují jedincům
snadný odstup od tlaku
každodenní reality, respektive
její bezpečné popření.“

Režisér vtiskl
inscenaci výraznou
undergroundovou
poetiku
ky proto uprosí Chada, aby jí dovolil začít
zase od začátku. V tomto momentu tak divákovi vše přehledně zapadne do sebe: celé
Olliino dobrodružství se vlastně odehrálo
pouze ve vymyšleném virtuálním světě.
Pomona reálně neexistuje, můžeme tedy
nad všemi jejími děsy a tajemstvími mávnout rukou. Všechno to byla jenom hra.
Inscenačnímu týmu tudíž McDowallův
text posloužil jako odrazový můstek k zobrazení dnes velice aktuální problematiky
eskapismu.3 Postavy v čele s Ollie prostě
a jednoduše unikly do mnohem zajímavějšího a akčnějšího světa hry před svou
vlastní existencí, do které se nyní nechtějí
vrátit. Zde docházíme k zásadní slabině
inscenace: vlastně nevíme, co únik postav
do virtuální reality způsobilo. Je problém
v jejich životě, nebo v návykovosti samot-
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né hry? A v čem je Ollie tak výjimečná,
že zrovna ona dospěje na konec? Tvůrci
problém eskapismu pouze zobrazují, ale
nijak se k němu nevyjadřují, neanalyzují
jej. Úprava text přetvořila v relativně nekomplikovanou záležitost s jasným, ale
poněkud zbytečně přímočarým sdělením,
kterou ozvláštňuje hlavně zachované nelineární řazení scén. Divák je tak během
představení v roli detektiva. Do děje postupně doplňuje chybějící místa, aby na
konci společně s Ollie odhalil tajemství
Pomony. Ta je ovšem ve finále pouze nereálným dějištěm akční hry.
ytyčené téma úniku do alternativní reality, jakkoliv lze
s dramaturgickými úpravami
polemizovat, však Holec uchopil
korespondujícími režijními prostředky.
Vtiskl inscenaci výraznou undergroundovou poetiku akčních filmů, počítačových
„stříleček“ a hudebních klipů. Podobně
jako hráč počítačové hry režisér umně
postupuje od jednoho levelu k druhému,

V
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tedy od jedné dobře vypointované situace
k další. Od začátku inscenaci udává svižné,
tepající tempo, jež podtrhuje častá barevná změna osvětlení, a pracuje s rychlými
a náhlými přechody mezi jednotlivými
výstupy.
Klipovitost v první půli inscenace výrazně posilují předěly mezi scénami, kdy
všichni herci loutkovitě přecházejí po scéně do rytmu agresivní hudby a nakonec
ztuhnou v různorodých pózách. V těch setrvají během celé následující scény a po jejím skončení opět obživnou: jako by uvízli
ve smyčce, jejíž běh řídí někdo jiný – možná tvůrce hry s chapadlovitou hlavou, jenž
se plíží po jevišti? Tento prostředek se
ale postupně vytrácí, scény na sebe začínají navazovat bez výraznějšího předělu,
a inscenace tak začíná postrádat výrazné
režijní gesto.
I tempo se postupně stává monotónním
a střídání scén působí mechanicky. Na samotném konci tak inscenace nijak zásadně
nevygraduje, snad také vlivem uzavřenosti
situací do sebe: scény, vesměs samy o sobě
dobře provedené, se bohužel nespojí
do jednoho celku. Ani depresivní noirovou
atmosféru se tvůrcům nedaří trvale udržet; vlivem neustálých střihů se většinou
rozplyne hned, jakmile doputuje do hlediště. Holcova řemeslná zručnost nakonec
nepostačí, formální prostředky vypůjčené
z estetiky akčních filmů a počítačových
her postupně začínají unavovat svou jednotvárností a povrchností.
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O

statně i možnosti scénografie
se posléze vyčerpají: scénograf Pavel Morávek, student
5. ročníku Katedry scénografie
DAMU, pracuje s několika bílými vanami
umístěnými na stupňovitě vyvýšeném
pódiu uprostřed jeviště či okolo něj, dvě
dokonce visí od stropu a ke konci inscenace pomohou znázornit ptačí let. Vany jsou
uspořádány v harmonické konstelaci, což
spíše než divadelní scénografii evokuje
uměleckou instalaci, jež by se možná lépe
vyjímala někde v galerii; z jednotlivých
van se sice na chvíli stává skrýš, postel
či telefonní budka, ale mnoho variací scéna nenabízí. Sterilní bělost van na černém
pozadí divadelního sálu nicméně působí
zlověstně odcizeným dojmem. K vytvoření
hororového vizuálu přispívá také veliký
zadní panel, jehož černobílý vzorek připomíná vydlaždičkované stěny starých nemocnic. Pomocí světel ukrytých v panelu
se však scéna, povětšinou osvětlená ponuře matným světlem, umí proměnit v kýčovitě osvětlený nightclub. I světelný design
tak umožňuje rychlé přeměny scén.
Herce režisér vede k neokázalému přímočarému herectví bez hlubšího psychologického ponoru: většinu času se všichni
představitelé s menším či větším úspěchem snaží hrát „jakoby mimochodem“,
s nenápadným odstupem. V nejvypjatějších momentech děje ovšem po vzoru
typických akčních filmů přecházejí do
krajně expresivní polohy. V jednu chvíli
je například zbitá Ollie sebelítostivou hromádkou neštěstí, ale vzápětí se z ní dere
ven v dravém výkřiku nenávist a náhle
připomíná krvelačného anděla pomsty.
Odlehčené herectví svědčí hercům přede-
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vším v komických scénách. Ve vážnějších
momentech, které o postavách zpravidla
vypovídají více, se většině představitelů
nedaří nalézt důvěryhodný výraz.
Hned na začátku zaujme svým monologem o kuřecích nuggetkách Michal Lurie v roli boháče Zeppa. Nenucený herecký
styl ovládá dokonale, Zeppovy kacířské
teze pronáší s nakažlivou samozřejmostí.
Skvěle jde nenápadný nadhled také Václavu Švarcovi a Viktoru Javoříkovi v rolích
bodyguardů střežících vstup do Pomony.
Scéna, kdy se navzájem zraňují, aby šéfová
nepoznala, že nechali rukojmí utéct, svou
drsnou klauniádou patřila k nejlepším výstupům večera. V některých momentech
však oba herci dokážou svůj odstup zase
zrušit a nechávají diváka nahlédnout do
nitra dvou osamělých mužů, které jejich
fobie, především strach o vlastní život,
málem změní proti jejich vůli v zabijáky.
Prostitutka Harry Jany Kotrbaté i drsná
bordelmamá Larry Kamily Janovičové
naopak uvízly pouze v zajetí typu, kam je
možná cíleně nasměroval už režisér. Harry je hodnou naivkou, jež v práci příhodně
obléká sexy kostým Marilyn Monroe,
Larry zase chladnou drsňačkou v koženém
oblečku. Herečky sice zručně ztvárňují
typ objevující se v mnoha filmech, ale inscenaci by spíše prospělo, kdyby se jim podobně jako Švarcovi a Javoříkovi podařilo
nalézt i hlubší rozměr postav; v kontrastu
s ostatními hrdiny působí Harry a Larry
až příliš jednostranně.
Beáta Kaňoková v roli Ollie se většinou uchyluje k realistickým prostředkům
výrazu, postavu buduje psychologicky.
Bohužel se postupně ukáže, že ač je Ollie
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hlavní hrdinka, její postava moc prostoru
pro takovýto typ herectví nenabízí. Postrádá větší vývoj, je v podstatě jen loutkou
na hracím plánu. Mezi výrazněji (což většinou znamená humorněji) ztvárněnými
postavami se tak Kaňokové Ollie povětšinou ztrácí.
Keaton Kamily Trnkové zaujme
především ve své virtuální verzi, kde je
démonickou vládkyní Pomony, jež rozhoduje o osudu unesených lidí. Herečka
vytváří zdařilou kreaci navenek roztomilé
dívky s culíky, jež děsí právě mrazivým
kontrastem zdánlivé nevinnosti a zvrácených činů. Ve skutečnosti je však jen
další osamělou soutěžící, které učarovala
Chadova hra.

Zjednodušující
sdělení propustí
publikum z Pomony
až moc snadno
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Postavu Chada si tvůrci domysleli pro
účel své režijně-dramaturgické koncepce.
Adam Vacula vytváří povedený portrét
ulítlého nerda. Navenek působí naprosto
neškodně, ale vlastně má v rukou všechno dění: právě on je vládcem alternativní
reality jménem Pomona, protože tuto hru
vymýšlí, a tím pádem ovládá osud postav.
Ve scénách, kde není Chad přítomen,
se Vacula plíží po jevišti jako tajemný přízrak muže s hlavou chobotnice – jedná se
o mytickou postavu z fantasy knih H. P.
Lovecrafta Cthulhu. V inscenaci především
symbolizuje nebezpečí pohlcení virtuální
realitou.
samotná inscenace má bezesporu moc
diváka vtáhnout do své virtuální reality
oděné do tematicky undergroundového
vizuálu. Příliš zjednodušující, ač elegantně provedené závěrečné sdělení však
publikum z přitažlivých virtuálních tenat
Pomony propustí až moc snadno. Tvůrci
nám prozradí, že všechno to byla jenom
hra, v jejímž krutém, akčním alternativním vesmíru všechny postavy nalezly
pochybný azyl. Vše do sebe hladce zapadne – ale pak už divák nemá moc důvodů,
proč by nad právě zhlédnutým představením a jeho problematikou měl výrazněji
hloubat, nakonec je přece všechno jasné.
O eskapismu už se toho namluvilo dost
a inscenace problém nijak zvlášť neposouvá ani jej nestaví do jiného světla. Pouze
jej zobrazuje, upozorňuje na něj. Možná
by bylo přínosnější, kdyby se tvůrci od
virtuální reality původního textu ještě více
odpoutali a odrazili se k vlastní úvaze nad
zvolenou problematikou.

I
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My se
smrti
nebojíme
autor_petra bruzlová
foto_ Michal Hančovský

Dance for Camera
kamera a střih: Marcel Beneš
choreografie: Markéta Jandová
interpretace: Markéta Jandová
a Jitka Tůmová
Ve jménu kar
choreografie a interpretace:
Markéta Jandová, Jitka Tůmová
výtvarné řešení: Kateřina Jirmanová Soukupová
Vodník
choreografie: Monika Částková
interpretace: Radim Klásek, Nikol
Schwarzová, Adéla Petáková
výtvarné řešení: Dominika
Lippertová
hudba: Matouš Hejl, Ian Mikyska
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Od roku 2007 probíhá
na HAMU projekt pro současný tanec, pantomimu a pohybové divadlo s názvem Nová
generace se záměrem reprízovat úspěšná umělecky přínosná představení začínajících
choreografů a performerů.
(facebook.com/ngenerace).
Již pátý ročník mezinárodního Festivalu Nové generace se uskutečnil od 24. 11.
do 26. 11. 2016 ve spolupráci
se Studiem Alta, avšak své
projekty a klauzurní práce,
které mohou být propojené
do tematického programu,
studenti pravidelně představují také v Divadle DISK.
hybris

recenze

V

rámci jednoho takového večera
se představily tři projekty, kdy
použitý žánr, téma nebo děj
odkazovaly (i když někdy vzdáleně) ke smrti – taneční film pouze v 2D
rozměru v kontrastu s jevištěm a živými
interprety, smuteční hostina a vodník jako
mrtvý anděl či zabiják. Pro Novou generaci, stejně jako ostatně pro každou, je vyrovnávání se s tímto tématem určitou částí
tvůrčí cesty. Vyrovnat se se smrtí totiž
může znamenat žít.
První z projektů je výsledkem spolupráce studentky doktorského studia oboru
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choreografie (HAMU) Markéty Jandové
a studenta Katedry kamery (FAMU) Marcela Beneše s názvem Dance for Camera.
Pokud se dá nějakým způsobem objevit
slučující téma smrti s ostatními projekty
právě v tomto, kromě inspirace pro inscenaci Ve jménu KAR, pak pouze v nemožnosti fixní záznam choreografie změnit
či mu dopřát další vývoj, jinak řečeno,
tvůrčí etapa skončila. Pravděpodobnější
se zdá, že se film do trojice dostal pouze
z důvodu ukázat práci studentů.
Dance for Camera se odehrává podle
samotných tvůrců v tzv. prostředí reál-

25

You want to be

hranicí se zdá být její vlastní vůle. Těžko
říct, zda se jedná o přání jedné ženy, o sen
či o vyjádřenou myšlenku přenesenou
na plátno. Pro tvorbu jakési snové atmoném (využili prostoru kolem památníku
sféry tvůrci v obou prostředích využívají
Vítkov), vyplněném nevýraznou šedou
barvou kamenných schodů a zdí připomí- záběru v detailu, v prvním případě na obě
najících nehostinné prostředí plné smyšle- interpretky, se změnou lokace na jednu,
kdy po celou dobu kamera bez střihových
ných či konkrétních překážek, kterým se
každodenně vyhýbáme. Dvě ženy (Marké- přechodů zabírá jejich horní polovinu těla
a speciálně se soustředí na ruce. Svobodný
ta Jandová a Jitka Tůmová) v něm soupeří
pohyb rukou v prostředí myšlenky se zdá
o místo a jedna druhou manipulují, chvílemi se pronásledují, chvílemi jako by spo- uvolněný, pomalý a rozpínající se, oproti
rychlým, někdy až útočným a svazujícím
lupracovaly. Není přesně poznat, v jakém
pohybům v realitě.
jsou vztahu, ale spíše bych to přirovnala
Tzv. taneční filmy kromě pohybu klak obecnějšímu náznaku interakcí dvou
lidí za různých okolností. Můžeme si tedy dou velký důraz na střihové efekty, různé
představit náhodné setkání a míjení dvou
úhly a záběry na detail nebo doplňující
osob, následování jeden druhého v chůzi,
záběry interiérů a exteriérů. Přemisťují
objímání, postrkování, přetlačování aj.
pohyb do všemožných prostředí a tím
Kontrastně k tomu tzv. prostředí myšlenky
vytvářejí zcela jiné možnosti, než nabízí
(opět název samotných tvůrců) je zasazejeviště, zároveň ovšem zcizují a distancují
tanečníky od diváků. Několikaminutový
no do neurčitého místa ve studiu, laděnésnímek Dance for Camera se pokouší přeho do tmavě modré barvy s lehkou mlhou
a nejasným pozadím. Dvojici lokací oddědat tezi o svobodě vlastní představivosti,
avšak nedokáže využít hravější a varialuje jediný jednoduchý střih. Zde už jen
jedna z interpretek (Jitka Tůmová) může
bilnější způsoby práce, jež žánr tanečního
náhle svobodně prozkoumávat možnosti
filmu, dle mého názoru, nabízí.
pohybu podle svého uvážení a jedinou
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D

ance for Camera měl být podle
Markéty Jandové inspirací
pro druhý projekt s názvem
Ve jménu KAR. V této chvíli ještě
nedokončená inscenace vzniká na základě
knihy socioložky Jiřiny Šiklové Vyhoštěná
smrt. Měli jsme možnost vidět jednu verzi
začátku celého představení, kdy na bílém
plátně na podlaze interpretky nachystají
smuteční hostinu (kar). Dominantnější
Jitka Tůmová celou dobu udává tempo
a je následována zakřiknutou Markétou
Jandovou. Společně vykonávají opakující
se pohyby ve formě chůze a dále pracují
s kostýmy (saka či fraková saka), které
různě navlékají a svlékají. Chvílemi vytvářejí různé mikrosituace odkazující
k jistým formám ritualizovaného chování
při pohřbu či jiných náboženských událostech a naznačují některé typy účastnících
se lidí (pozůstalí, ti, kdo se přišli jen najíst

recenze

apod.). Vše doprovází dětský hlas opakující
s různou intenzitou větu: „You want to
be.“ Končí vždy u jiného slova, větu dává
do záporu a znovu končí u jiných slov.
Původní význam „chceš být“ přeskakuje
na „nechceš být – nechceš – ty – být –
chceš – ty chceš“ a tak dále. Stejně cyklicky
jako pohyb postav slova mluví proti smrti
a zároveň k ní v tom smyslu, že si lze větu
vyložit jako pobídky k odpovědi, zda chci
nebo nechci existovat. Proto více než
na vlastní jevištní akci se možná dalo zaměřit na vznikající interpretace promluv
dítěte. Po čase působí jeho naléhavé křičení sugestivním či hypnotickým dojmem.
Navíc je možné, že ono samo vůbec nechápe, co to vlastně říká, a tím dává do hlasu
úplně jinou intenzitu, než by dával dospělý
člověk, okamžitě si uvědomující nuance
mezi jinak vystavěnými větami. Jelikož
jsme nemohli vidět dokončený projekt,
poznamenám pouze: možná až příliš statických a minimalistických akcí (pojídání
hroznů, pití mléka ze sklenice na víno)
narušuje dynamický pohyb a tím i návaznost a průběh představení, které prozatím
vytvořilo dojem apelu na diváka skrze
dětský hlas a mnohovýznamovosti pohřbu
či jiného rituálu.

27

Svým malým
zrcátkem se snaží
lákat přímo diváky
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ky, pitvořením, podivným sklonem hlavy
a nelidskými trhavými posunky, podoben
spíše čtyřnohému zvířeti, opanovávající
prostor pevnými a rozhodnými gesty se sítěmi. Po probuzení byla jeho práce nastražit pasti a vyčkávat.
Jediným smyslem jeho existence je
zabíjet; jediným úkolem zlákat mladou
dívku do vody a utopit. Rozhodně není
žádným ochráncem vod a nestará se o nic
jiného než o sebe. Takového Vodníka
ukazuje Částková a dle vlastních slov vychází také z legendy o padlém andělovi,
kterému se podařilo spadnout do vody
a nyní se mstí; to by vysvětlovalo Vodníkovo mládí a krásu, dobře využitelnou
k nalákání obětí. Za vydařenou považuji
část, kdy se Vodník svým malým zrcátkem
snaží lákat přímo diváky a oslňuje je odraženým světlem reflektoru. I přes světlo
v očích stále vidíme dychtivě čekajícího
slizkého tvora, který nepatří mezi lidské
bytosti, a i když se trik může zdát laciný,
funguje velmi dobře. Rozpačitě působí
všechny výstupy věnované topení dívek.
V těch chvílích totiž není poznatelná jasná
hranice mezi lidským a vodním světem
a chytání dívky do sítě vypadá vždy až
moc mechanicky a prvoplánově, na rozdíl
od ostatního konání Vodníka. Jakmile se
polapené děvče přesune „pod hladinu“,
zase se obnoví iluze nadpřirozeného světa.
Přes některé nevydařené momenty se pro
mne osobně podařilo Monice Částkové
ponořit publikum pod vodu a probudit
dlouho spícího Vodníka.

hybris

Prý se tomu
říká liminální
prožitek…
auto r_T e r e z a Pav e l kov á

S

edím v hledišti a sleduji představení. Zpočátku se zdá být
vše normální, tak nějak dobře
známé. Prostě jen další návštěva divadla, během které mě nemůže nic
překvapit.
Po dvou a půl hodinách začínám cítit
každou část svých sedacích partií. Židle
pode mnou se mění v nepohodlný tvrdý
kámen. OK, svůj prvotní názor začínám
pomalu, ale jistě přehodnocovat. Nohy
mi brní. Zdá se mi to, nebo herci teď křičí
mnohem víc než na začátku? Nerozumím
ani slovu – představení je v němčině,
bez titulků. Světlé chvíle by mohly být ty,
kdy zaznívá francouzština. Ano! Konečně
jazyk, jemuž rozumím! Počkat, jak je ale
možné, že zní pořád jako němčina?! Začínám ji nenávidět! Jestli mi do teď připadala
pouze jako nejtvrdší ze všech jazyků, tak
teď jsem na ni opravdu alergická.
Přestávka. Po ní se bavím hrou
na to, kolik poloh k sezení dokážu vymyslet. Bude té paní přede mnou vadit, když
jí dám nohy za hlavu? Mám chuť odejít,
ale přemáhám se. Musím to vydržet! Sleduji přece svého prvního CASTORFA!
Prý se tomu říká liminální prožitek.
To vím od Eriky Fischer-Lichte. Věděla
jsem to před tím, než jsme se studentkami

glosa

glosa

Třetí a poslední projekt s názvem Vodník vznikl podle slov choreografky Moniky
Částkové – vedle dalších zdrojů – také
ze zadání: vyberete si báseň a na ni vytvořte
choreografii. Inspirací se Částkové stala
stejnojmenná balada K. J. Erbena, ale ona
raději zůstala u velmi jednoduchého příběhu – vodník láká mladé dívky na blýskavá zrcátka a pak je utopí. Vyprázdněná
scéna, pomalá hudba Matouše Hejla a Iana
Mikysky se zvuky jemně zahraných tónů
doplněných o jakési cinkání, tlumené světlo a nenápadné pohyby schoulené bytosti
v sítích – takto před námi začíná krátký
vhled do života osamělé bytosti. Jakmile
se Radim Klásek v roli vodníka uvolní
ze sítí, díky pomalým a plynulým pohybům ihned poznáme, že se nachází pod
vodou. Na rozdíl od pohádkových vodníků
se zelenými kloboučky a kabátky před
námi stojí do půl těla nahý muž s úškleb-

z katedry teorie a kritiky vyjely do Berlína
zhlédnout něco málo z politického divadla.
Věděla jsem to, PROTOŽE jsem ve dnech
25. – 26. 10. pozorně poslouchala přednášku profesorky Moniky Meister. Tato
významná rakouská teatroložka nás blíže
seznámila s tolik probíraným postdramatickým divadlem. Jaké postupy používají
dnešní dramatici a režiséři? Jak tyto specifické divadelní tvary, jež kladou vyšší nároky na divákovo vnímání, vlastně chápat?
Jak číst mezi řádky?
Prof. Meister nám veskrze vysvětlila
to nejdůležitější, abychom byli připraveni
kupříkladu na situaci, kdy zavítáme do legendárního Volksbühne na pětihodinovou
inscenaci Franka Castorfa. Nějak se ale
stalo, že jsem během sledování všechny
nabyté vědomosti zapomněla. Je totiž jedno, kolik toho o postdramatickém divadle
víte či nevíte. Ve finále se vždy soustředíte
jen na ten hraniční stav, na onu liminalitu,
a to i u inscenace dvouhodinové. Zdánlivý jevištní chaos, naprostá destrukce
textu, kauzality, postav, překračování
všemožných tabu, o nichž jste si mysleli,
že překročit nejdou, vám vždy navodí
pocit nekonečné délky. A když to vydržíte až do konce, bravo, můžete být
na sebe právem pyšní!
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Téměř do
Moskvy
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TÉMĚŘ TŘI SESTRY
Katedra činoherního divadla
Režie: Tomáš Töpfer
Dramaturgie: Barbora Hančilová
Scénografie: Lukáš Mathé
Kostýmy: Anežka Straková
Hudba: Ondřej Brousek
Produkce: Kateřina Pazderová,
Martina Náhlíková
Hrají: Kamila Janovičová,
KamilaTrnková, Jana Kotrbatá,
Beáta Kaňoková, Viktor Javořík,
Adam Vacula,Michal Lurie, Václav
Švarc
Premiéra: 2. 5. 2016 v Divadle DISK
Psáno z repríz: 27. 10. a 9. 11. 2016
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Olga, Máša a Irina Prozorovovy
jsou inteligentní, vychované ženy,
jejichž největší touhou je odjet
do svého rodného města, Moskvy.
Vyhlížejí do budoucnosti s nadějí
lepšího života a nalezení skutečné
lásky. Stále více si totiž uvědomují, že umět pět jazyků a hrát na
klavír ve světě, kde se čas zabíjí
prázdným filozofováním, hraním
karet a pitím čaje, nemá smysl.
hybris
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bsolventská inscenace katedry
činoherního divadla Téměř TŘI
SESTRY vznikla na základně
klauzurního výstupu studentů
3. ročníku herectví. Přestože dramaturgyně Barbora Hančilová zkrátila text Antona
Pavloviče Čechova na polovinu postav,
striktně zachovala dějovou linku. Vedle
ústřední trojice sledujeme osudy jejich
bratra Andreje, jeho ženy Nataši, barona
Tuzenbacha, podplukovníka Veršinina
a kapitána Soleného. Úprava vynechává
postavu starce Feraponta či vojenského
lékaře Čebutkyna, a do popředí jsou tak
postaveni lidé mladé či střední generace.
Ve studentském divadle se tento krok
jeví jako naprosto autonomní a logický.
Tvůrcům v čele s režisérem Tomášem
Töpferem se naskytla výborná příležitost
reflektovat témata, která právě k těmto
věkovým skupinám promlouvají. Jelikož je
Hančilová uvedena jako spoluautorka textu, očekává divák výraznou interpretaci
či aktualizaci původní látky. Inscenace se
však drží psychologicko-realistické tradice, čemuž pomáhá také vizuální stránka.
Scénu Lukáše Mathého tvoří velká látková
zástěna oddělující salón a halu, klavír,
staré stolky, židle a závěsy po stranách.
Veškeré úpravy při přestavbách mezi dějstvími provádějí sami herci. Kostýmům
Anežky Strakové dominují klasické střihy a pastelové barvy. Zachování ducha
textu a jednoduché výtvarné provedení
vytvořily velký prostor na propracování
jednotlivých charakterů i situací, jež jsou
vytvořeny velmi poctivě.
V centru příběhu stojí sesterské trio
bojující s názory okolí i se sebou samými. Nejstarší Olga schovává pod maskou
korektnosti závist vůči sestrám i světu.
Přála by si být vdanou paní jako Máša
a mít zpátky věk a krásu Iriny. Jako jediná
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z dcer generála Prozorova si všechny svoje
stesky drží v sobě, radami se snaží udržet
rovnováhu rodinného kruhu, přitom i ona
by potřebovala někoho, komu se může
svěřit. Kamila Trnková hraje racionální
a praktickou ženu a po většinu času zachovává přísný výraz. Přesvědčivá je hlavně
v dialozích se svými kolegyněmi. Prostřední Máša se zmítá mezi dvěma póly.
Na jednu stranu v sobě nezapře mladickou
touhu, na té druhé si uvědomuje svoje společenské postavení vdané ženy. Milostný
románek s Veršininem pro ni představuje
vítanou změnu a klíč k přežití. Po odchodu
armády se jí iluze o lepších časech definitivně rozplyne a vrací se její hořká zatrpklost. Kamila Janovičová ji představuje
jako ženu s největším tajemstvím a pouští
se do výraznější expresivity. K vyjádření
sebestřednosti postavy pomáhá herečce
povrchní tón, ostré pohledy do prázdna
či znuděné protáčení panenek. Nejmladší
Irina by měla být šťastná, ale opak je pravdou. Na pohled křehká dívka se postupně
mění v silnou vyzrálou ženu, která je
i přes všechny rány osudu připravená čelit
budoucímu životu. Zocelená výchovou

a tvrdou ruskou realitou si neúspěch nepřipouští. Jana Kotrbatá mísí veselé úsměvy naivní dívky se seriózní polohou. Ta jí
sluší o poznání více, protože je paradoxně
uvolněnější a tím pádem uvěřitelnější.
Ženský element doplňuje ještě vypočítavá
Nataša, které se jako jediné daří dosáhnout svých cílů a přání. Beáta Kaňoková
vybočuje z čistě psychologického herectví,
jednotlivé střihy mezi cukrem a bičem
uplatňuje skrze groteskní prvky.
Andrej Michala Lurie má zdánlivě nejméně prostoru. Nepatrné váhavé úšklebky
a ostýchavé pohledy podporují vytvoření
nešťastného muže, neschopného se vymanit z područí své ženy i předsudků.
Po smrti otce zůstal zapálený intelektuál
jediným mužem v domě, a jak se ukazuje,
je to na něj příliš velké břemeno. Alexandr Veršinin se podobně jako jeho tajná
láska Máša zmítá mezi dvěma rovinami.
Ochablý vztah ke psychicky nemocné
manželce udržuje jenom kvůli svým dvě-

V centru příběhu
stojí sesterské trio
bojující s názory
okolí i se sebou
samými
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teky mezi Veršininem a Mášou, sedícími
u stolku na pravé straně, a hořkosladkou
etudu s kartami mezi Tuzenbachem
a Irinou na straně levé. Silné monology
zastupuje Andrejova závěrečná promluva,
již zčásti křičí do portálu představujícího
Natašin pokoj. Jeho zhmotněné zoufalství se projeví naplno, když téměř šeptem upozorňuje sestry, aby mu nevěřily.
Mezi dialogy vyniká závěrečný rozhovor
Tuzenbacha a Iriny. Budoucí novomanželé
sice nahlas pronášejí slova, naoko spolu
komunikují, ale každý si v sobě vede svůj
vlastní boj. Mladý baron si až moc dobře
uvědomuje, že Irina se sňatkem souhlasila
nikoli z vlastní vůle, ale z morální povinnosti. Nastávající učitelka si zase nepřipouští strach, který z jejich společné
budoucnosti má.
ma holčičkám. Adamu Vaculovi pomáhají
Režisér Tomáš Töpfer vytvořil dyznačná výška a hluboký hlas ztvárňovat
nejautoritativnějšího muže příběhu, bohu- namický tvar pečlivě budující každou
situaci. A především nechal hercům velký
žel jeho často utrápený výraz nedovoluje
prostor ukázat svoje možnosti, což se ne
odhalit další vlastnosti. Dalšími členy vojenské baterie jsou ještě Václav Švarc v roli vždy v DISKu daří. Mozaika gest, replik
Soleného a Viktor Javořík jako Tuzenbach. i pohybů vytváří vnitřně bohatý intimní
svět Čechovových postav. Otázkou zůstáŠvarc působící jako frajírek pomalu přechází z místního neurvalce k bytostně ne- vá, proč se inscenátoři rozhodli upravit
šťastnému člověku toužícímu po naplnění původní název. Slovo téměř totiž evokuje
něco nedovyprávěného, něco, co skončí
vlastní existence. Javořík pak představuje
předčasně. Téměř TŘI SESTRY ale nic takozpočátku ostýchavého leč zamilovaného
muže, jenž si pevně stojí za svým.
vého nenabízejí, řečeno je totiž všechno
Osm absolventů činoherního herectví podstatné. Tragikomedie totiž končí tam,
je do svých rolí obsazeno především podle kde začala; Olga, Máša i Irina zůstávají
typu. Studenti dostávají na jevišti praktic- uvězněné v provinčním ruském městě
ky rovnoměrný prostor. Vzájemná a hlav- a definitivně si uvědomují, že veškeré naně vyrovnaná souhra mezi členy posledděje byly marné.
ního ročníku není vždy samozřejmostí.
Mezi nejlepší chvíle patří právě ty scény,
kdy je na jevišti větší množství postav.
Drobné herecké akce totiž dotvářejí atmosféru vzniklých situací. Zatímco některá
z postav mluví ve středu jeviště, divák má
možnost pozorovat nepatrné pohledy a do-

Režisér Tomáš
Töpfer vytvořil
dynamický tvar
pečlivě budující
každou situaci
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KVD:
Katedra
oteVírá
Dveře
Dialogy se studenty Katedry
výchovné dramatiky

autor_kateřina kykalová

V seriálu dialogů se studenty,
absolventy a profesory,
v nichž každý rok postupně
představujeme jednu z kateder
DAMU, jsme si Katedru výchovné
dramatiky nechali na závěr.
Na rozdíl od ostatních kateder,
s jejichž předměty jsme se
seznámili v rámci bakalářského
studia na KTK, je pro nás KVD
dosud neodhaleným koutem
školy. Využila jsem jedinečné
příležitosti, při níž studenti
sestoupili z podkroví středního
traktu, kde katedra sídlí,
a ovládli školu Festivalem DVD
(DĚTI-VÝCHOVA-DIVADLO),
abych nahlédla do jejího
tajemství.

dialogy
34
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Denisa Tchelidze
doktorandka ve studijním
programu Teorie a praxe
dramatické výchovy
Lenka Janyšová,
Vojtěch Lőffelman,
Ondřej Kohout
studenti 3. ročníku
bakalářského
kombinovaného studia
Eliška Grödlová
2. ročník bakalářského
prezenčního studia

studenta. O tom je i letošní ročník Festivalu DVD,
o přesazích dramatické
výchovy, kterých je dost.
Chceme na ně upozornit,
ale i pobídnout sami sebe,
že je možné sahat do různých směrů.

Měli jste představu
o svém konkrétním zaměření už ve chvíli, kdy
jste na školu nastupovali,
Výchovná dramatika
anebo jste se skutečně
se věnuje práci s dětmi
všech věkových kategorií, vyprofilovali až v průběale i s dospělými či handi- hu studia?
capovanými – jakým způVojtěch: Záleží na tom,
sobem a od jakého ročníku se specializuje výuka? jestli je to dálkový nebo
prezenční student. Dálkař
Do jaké míry si můžete
většinou přichází už s nějasestavit svůj vlastní studijní plán?
kou zkušeností. Náš ročník
je trošku výjimka, protože
Denisa: My dostáváme
jsme hodně mladí, ale jinak
indicie, otevírají se nám
za sebou dálkaři zpravidla
různé dveře a člověk se
mají nějakou praxi a tady
vyprofiluje sám podle toho, si doplňují vzdělání a oteco si ze studia vybere.
vírají si i další pokojíčky,
A především z praxe, ktekteré dramatická výchova
se svými přesahy nabízí.
rou lze při studiu bez proPrezenční studenti jsou
blémů stíhat. Nikdo nám
většinou ti, kdo vycházejí
nic neservíruje.
Ondřej: Katedra poskytne
1
nějaký základ, se kterým
V České Republice dosud ne
se dá pracovat, nesměruje
zcela rozšířená praxe edukačního
nás. Záleží na individucharakteru, jejímž prostřednictvím
álních schopnostech,
si profesionální divadla vychovávají
zájmech a současně praxi
své publikum – pořádají workshopy
pro děti, setkání s herci atp.
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střední školu a praxi sbírají
v zásadě cestou.
Eliška: Já jako prezenční
student získávám svou
první praxi teprve teď.
Zajímají mě spíše větší děti,
základní nebo střední škola, ale teď jsem se dostala
k praxi v mateřské školce.
Je to pro mě úplně nové
a docela divoké, ale beru to
jako výzvu, na které se toho
hodně naučím. To studium
beru jako osobnostní rozvoj, člověk si zkusí diametrálně odlišné práce. Ale jakou si najdeš praxi, záleží
jen na tobě.
Ondřej: Katedra nám nedává nic do vínku, ale rozvíjí naše potřeby a reflektuje aktuální dění – teď
např. zareagovala na nový
fenomén divadelního lektorství1 nebo metodu divadlo fórum2.
Denisa: Katedra nás podporuje v tom, abychom si
vše osahali: zkusíme si improvizace, fórum, komunitní divadlo, lektorství, osobnostně sociální výchovu…

2
Participační divadelní forma, jež skrze
jednoduchý příběh zpracovává nějaký
negativní společenský fenomén, díky
roli moderátora umožňuje otevřenou
diskusi a publikum nechává zasahovat
do děje či se přímo proměnit
v samotného aktéra.
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Jak bakalářské, tak magisterské studium zakončují
studenti KVD samostatným tvůrčím projektem –
jaký je ten váš?

a hledali argumenty pro
a proti – zda má novinářka
pokračovat v medializaci
osobního příběhu a ovlivňovat tak životy mnoha lidí.
Denisa: Já už ho mám
Snažily jsme se je emočně
za sebou. Se spolužačkou
zaangažovat. Vznikly také
Na katedře se vyučují
metodické listy, díky ktena jedné straně praktické jsme dělaly představení
divadelní předměty, jako divadla ve výchově (Theat- rým mohli po návštěvě
je pohybová, hlasová či
re in Education). Vytvořily představení na dané téma
hudebně rytmická výcho- jsme divadelní představení, v různých předmětech prakteré bylo participační
va, herectví anebo třeba
covat s žáky učitelé.
práce s loutkou, a na stra- a přinášelo edukativní
Vojtěch: My máme na výrovinu. Pracovaly jsme
ně druhé dějiny divadla,
běr ze tří variant bakalářteorie literatury, drama- s tématem médií, nakolik
ského projektu: sérii osmi
se jim dá věřit, nakolik je
lekcí, dvoudenní workshop
turgie, didaktika nebo
nebo vytvoření divadelpsychologie. Jaký je mezi potřeba pátrat dál a jak
rozlišujeme kvalitní média ní inscenace. Moje téma
praktickými a teoreticod těch nekvalitních. Šly
se bude týkat místa, odkud
kými předměty poměr?
jsme po příběhu, který se
pocházím, což je Sušice
v Praze opravdu stal: o ma- na Šumavě, kde se dříve vyEliška: Je to vyvážené,
navíc i teorie je podávaná
turantce, která umřela na
ráběly sirky. Můj cíl je vyzážitkovou pedagogikou,
svém stužkovacím večírku. tvořit dílnu pro gymnázium
takže je v podstatě prakJejí příběh byl okamžitě
v tamějším muzeu, přiblížit
medializován, vytvořili
studentům dva zakladatele
tická. Teorii literatury se
z něj drogovou kauzu. Děj
sirkárny, vztáhnout jejich
třeba učíme skrze tvůrčí
byl nasvícený přes postavu problémy k žákům. Chtěl
psaní.
novinářky, která se příběhu bych se v této souvislosti
Ondřej: I poměr mezi
zaměřit na jejich tvorbu,
divadelními předměty a ji- chytla a udělala z něj „trnými vědami, jako je např.
hák“. Žáci se do představení spolupráci a zjistit, jak si
právě psychologie či didak- průběžně zapojovali. V jedtika, je 50 na 50.
nu chvíli byli například
rozdělení do dvou skupin
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poradí ve chvíli, kdy jim
do toho zasáhne jiná síla –
podobně jako v případu
zakladatelů sirkárny SOLO.
Do jisté míry je pro mě důležité i téma orientace na
trh práce.
Ondřej: Já mám vystudovanou filosofii a ve svém
projektu bych se chtěl
vypořádat s tím, že je filosofie často vnímaná dost
abstraktně. Některá témata
jsou přitom zcela konkrétní
a mají mnoho společného
s divadlem – především
politika a etika mají s divadlem společné jednání.
Dramatickou výchovu bych
tedy chtěl využít k výuce filosofie. Zaměřím se nejspíš
na Platónovu filosofii a jeho
myšlenku ideální obce.
Platónovy dialogy jsou takovou hrou, takže se dají
číst jako dialogické jednání
mezi postavami. Projekt by
měl vyústit v tzv. filosofickém divadle, které dělá na
Gymnáziu Na Vítězné pláni
Matěj Král. Studenti by
měli získat nějaké herecké
zkušenosti, ale zároveň skrze ně nahlédnout konkrétní
myšlenky. Je to improvizovaná diskuse, pro kterou
si každý zvolí nějakého
filosofa a jeho jménem se
snaží odpovídat na otázky
diváků. Nejde o vytvoření
fixního uměleckého tvaru,
ale o snahu nahlédnout
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Lenka: Hlavní finanční
podpora jde z katedry,
z DAMU a z DISKu a letos
určitá témata z jiných úhlů se nám podařil husarský
kousek, získat podporu
a pochopit je. Ve chvíli,
crowdfundingového portákdy se student snaží plnit
roli a odpovídat třeba za
lu Hithit.cz.
Nietzscheho, probíhá jeho
Denisa: Se studenty pak
myšlení zcela jinak.
na festivalu pracuje vedoucí katedry Radek Marušák,
Je prezentace těchto
který do něj vkládá opravdu
projektů přístupná vemnoho, je na každé schůzi,
drží nad studenty ochranřejnosti? Dostanou se na
divadelní přehlídku DVD? nou ruku, ale zároveň je
nikam netlačí.
Denisa: Na festivalu preOndřej: Veškerý program
vybírají studenti, ale neprezentuje ten, kdo má chuť
a jehož projekt se považuje zentujeme tady naše závěza inspirativní. Některé
rečné projekty – a pokud
projekty třeba ani nejsou
ano, je to koincidence. Lenpřenositelné.
ka tu má např. představení
Ondřej: Někdy to zkrátka Wernischáž, které je záronení možné prezentovat.
veň jejím bakalářským proMůžeme se dlouze dohado- jektem. Některé studentské
vat o tom, jestli je důležitěj- práce tu prezentujeme,
ší produkt nebo proces, čas- ale spíše ty, které vznikají
v rámci předmětů. V první
to ale není cílem vytvořit
řadě se ale při výběru snažípředstavení. Proces může
být hodně intimní a příme řídit tématem festivalu.
tomnost někoho zvenčí pak Denisa: Je to takové namůže být třeba i narušující. hlédnutí pod pokličku.
Denisa: Takový proces
Lenka: Je pravda, že se
si člověk musí zažít jako
upřednostňují práce souúčastník a pro diváka to
časných nebo bývalých
často ani není atraktivní.
studentů katedry.
Jak tedy probíhá výběr
programu festivalu a kdo
se podílí na jeho organizaci?

Jaká byla vaše cesta
na KVD? Studovali jste
i na jiných školách?
Eliška: Na bakaláři jsem
studovala literaturu
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doucí jsem pak zjistil, že se
s tím dá pracovat nějak cíleněji, a přes kurzy dětského
divadla, které sdružení
pořádalo, jsem se v tom něa pak jsem měla rok pauzu
jak samovolně začal vzděa pracovala v jedné školce.
lávat. A pak po dlouhé době
V literatuře už jsem nekatedra náhodou otevírala
kombinované studium a já
chtěla pokračovat, protože
na mě bylo studium moc te- se náhodou dostal. Předtím
oretické, a hledala jsem něco jsem studoval filosofii.
Lenka: Já jsem vystudojiného. Zajímá mě alternativní vzdělávání a svobodný vala matematiku a chemii
přístup k dítěti, odmala
na přírodovědecké fakultě,
jsem chodila do oddílu…
pak jsem vystudovala ještě
Dramatickou výchovu jsem další obor, ale to je nepodnikdy nezažila a na školu
statné, a učím na gymnáse dostala vlastně náhodou
ziu, kde jsem začala s dětmi
a teprve teď mě překvatrochu fušovat do divadla.
Absolvovala jsem mnoho
puje, jak je v tom všechno,
kurzů, ale chtěla jsem jít
co chci, krásně obsažené.
dál a nějak systematičtěji
Líbí se mi tenhle celostní
si informace tříbit a taky
pohled na člověka a pro mě
samotnou je studium takový to náhodou vyšlo.
Vojtěch: Rok jsem chodil
osobnostní rozvoj.
na sociologii, ale nebyl
Ondřej: Také jsem nejsem tam spokojený, a sice
chodil do žádného dramajsem taky nikdy nechodil
tického kroužku, ale přes
do dramaťáku a vůbec jsem
dětské tábory, které pořádalo Sdružení pro tvořivou to neznal, ale na gymnáziu
jsem založil a vedl divadlo.
dramatiku, jsem se dostal
A když se naskytla přílek tomu, že existuje něco
jako divadlo a že je to soužitost podívat se na DAMU
část tvořivé práce. Jako ve- a KVD konkrétně, sociolo-

gie šla stranou. Dodnes nechápu, jak jsem se tu octl,
ale je to pro mě neustálé
objevování a osobnostně
sociální rozvoj.
Denisa: Já jsem byla odmala dítě vychované na divadle, na přednesu, do toho
jsem tančila… Na konzervatoř jsem ale nechtěla, protože jsem nechtěla být herečka. Tak jsem vystudovala
grafiku digitálních médií,
programovala jsem a dělala
grafiku. Poté jsem v Nitře,
protože jsem ze Slovenska,
vystudovala obor učitelství
hudebně-dramatického
umění. Ale to s dramatickou
výchovou bohužel nemělo
nic společného, protože
na Slovensku nemá obor
takovou tradici jako tady.
Obohatilo mě to oborově
divadelně, ale metodicky mě
to nenaplňovalo, tak jsem
šla na tříletého magistra
na KVD a už jsem tu zůstala.
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Většina z vás je na kombinovaném studiu, pracujete v oboru už při škole?
A jaký je váš profesní cíl?
Denisa: Na střední pedagogické škole učím
dramatickou výchovu jako
maturitní předmět a jsem
lektorka v divadle BuranTeatr v Brně, kde vedu i dospělý amatérský divadelní
soubor a dělám workshopy
pro veřejnost ve vzdělávací
organizaci Proraptor. Můj
profesní cíl je dělat dál,
co mě baví, učit se a objevovat, tvořit a hrát si. Chtěla
bych si vyzkoušet divadelní
práci se seniory.
Lenka: Na gymnáziu jsem
založila divadelní podhoubí. Od takových drobností,
kdy v jeden den celá škola
„hraje divadlo“, přes divadelní kroužky dnes existuje
několik skupin dramatické
výchovy různých věkových
kategorií. Někdy se nám
podaří dát dohromady i nějakou menší či větší divadelní hříčku a zahrát ji pro
veřejnost a na přehlídkách.
Důležitější než výsledek
je ale osobnostní a komunikační rozvoj studentů.
Letos se mi ještě s kolegy
z bakalářského studia podařilo realizovat projekt
o Marii Curie, do kterého
jsme celkem odborně za-
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pojili chemii. Současně
vedu i dospělé, takže fušuju
i do režie dospělého souboru. Pokusím se dostudovat
bakaláře a pak se uvidí.
Máme skvělou studijní
skupinu, a když budou
pokračovat, je to motivací
a výzvou i pro mě.
Eliška: Kromě dramaťáku
ve školce pracuji od jara
s Vojtou jako divadelní
lektorka v Minoru. Nemám
přesně vytyčené, co bych
chtěla dělat, všechno je pro
mě nové a chci se do toho
čím dál více nořit. Zajímá
mě na tom hlavně ten lidský rozměr. Ta práce mě
prostě fascinuje a chci ji
dělat pořád víc.
Vojtěch: Já jsem tedy lektor v Divadle Minor a můj
profesní cíl je vyzkoušet si
všechno a potom si z toho
vybrat. Zatím se mi to daří:
loni jsem vedl předškolní
děti, v Minoru je mou cílovou skupinou základní
škola a bakalářku mám zaměřenou na střední školu.
Ondřej: Já vedu jeden
dětský soubor v klubu
Švestka ve Slivenci a dál
spolupracuji na táborech
UMĚNÍ-HRA-DIVADLO.
Baví mě objevovat nová

místa či platformy, kde se dá
pracovat s dětmi takovým
způsobem, že dochází k nějaké výměně, ta práce třeba
reflektuje současný vývoj
v divadle a zpětně ho může
i ovlivňovat. Nepoznamenaná energie, kterou v sobě
děti mají, nalézá různé přístupy, které se pak mohou
objevit i v profesionálním
divadle. My děti neučíme
něco, co je na nějaké vyšší
úrovni, ale dochází k symbióze a vzájemnému ovlivňování. A to je podle mě velký
potenciál našeho oboru.
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„Tento
duchaplný
text přesah-“:
O přesazích
dramatické
výchovy
a přehlídky
DVD
autor_Tereza Pavelková

O přehlídce Děti-výchovadivadlo organizované
Katedrou výchovné
dramatiky ve spolupráci
se Sdružením pro tvořivou
dramatiku jsme v Hybris
psali již několikrát.1
Rok se s rokem sešel
a na DAMU se odehrál
už čtvrtý ročník této
přehlídky. Navštívila jsem
ji odhodlaná informovat
o ní tak, abych neopakovala
v předešlých textech
vyřčené závěry. K mé
radosti mi organizátoři
DVD nevědomky pomohli
tématem, jež tomuto
ročníku přiřkli. Byly jím
PŘESAHY.

1
Např. text Adély
Vondrákové A pak že děti
na jeviště nepatří nebo
Kateřiny Holé s názvem
Divadelní výchova dítek
v Čechách.
2
Z rozhovoru s Radkem
Marušákem pro portál
hithit.cz. Dostupný z:
<https://www.hithit.
com/cs/project/2787/
prehlidka-detskeho-a-studentskeho-divadla-dvd/news> Právě na něm
mohli zájemci přehlídku
DVD finančně podpořit.
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aždý, kdo ve čtvrtek 13. 10. procházel foyer divadla DISK, musel
tušit, že se něco chystá. Indicií mu mohla být růžová, která se stala barvou letošního ročníku a tento prostor zcela pohltila. Růžové
byly sukně dívek, jež jsem potkávala na chodbě před sálem, stejně
jako šle mužské části organizačního týmu. Pokud byste, podobně
jako já, prozíravě přistoupili ke čtení pastelových papírků visících
na niti, pochopili byste, že (i) samotná výzdoba má zpřítomnit ono
zaštiťující téma přehlídky, a není tedy jen „hezky růžová“. Zájemci
zde totiž formulovali své úvahy o přesazích dramatické výchovy nebo
sdělovali zážitek z vystoupení na „posvátné“ půdě DAMU: „Jsou diváci
diví lidé?“, „Tento duchaplný text přesah-“, „Hrát v DISKu bylo boží!“.
Barevná stylizace, design, řekněme jakýsi „ksicht“ 2, který přehlídce
studenti KVD vtiskli, ovládl část školy, čímž zároveň upozornil na jejich sestup doslova z hůry DAMU, aby nám ukázali, jak dalece může
dramatická výchova přesahovat školní prostředí.
V programu přehlídky jsem si tak, jak to mám ve zvyku, zakroužkovala položky a tituly, které mě zaujaly, a vyrobila si tak vlastní
mapu DVD. Jejím prvním bodem byla diskuze, která se konala v Galerii AMU. „Přesahy dramatické výchovy nejen do jiných oborů,“ stálo
v programu. Do diskuzního pléna jsem usedala mírně nesvá z toho,
že nevím, o čem se bude vlastně diskutovat. Dozvím se snad něco
o přesahu dramatické výchovy do každodenního života? Nepřesahují
svým způsobem všechny druhy umění do světa mimouměleckého?
Podvědomě jsem cítila, že o tom asi diskuze nebude, a tak jsem očima
hledala nápovědu. Zaujalo mě složení hostů, z nichž přirozeně nejvíce „vyčnívala“ žena v jeptiškovském hábitu. Na základě stereotypní
představy o uplatňování dramatické výchovy mě hned napadlo,
že bude zřejmě hovořit o využívání divadelních postupů ve výuce
na církevních školách a školkách.
Zanedlouho po zahájení debaty jsem však byla vyvedena z omylu.
Sestra Angelika Pintířová pracuje ve výchovném ústavu, a mluvila proto o svých zkušenostech s mladistvými, kteří si s sebou jako
stigma nesou nejrůznější delikty. Ty většinou plynou z nedostatku
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sebevědomí, jímž jsme v dospívání trpěli snad všichni. Mají pocit, že nejsou DOST. Dost hezcí, hubení, schopní, zodpovědní nebo talentovaní.
Nejčastěji prý „umí jen ten rap“. V jednom z projektů bylo jejím pedagogickým úkolem nejprve změnit postoj těchto kluků k divadlu jako k něčemu,
co je pro ně formálně a priori „trapné“, protože, jak sami říkají, „se dneska
všechno točí na Youtube!“ A potom skrze pečlivě zvolené prostředky podnítit jejich „raperskou“ tvořivost. Právě v roli raperů se totiž cítí nejlépe.
Formou specifické rytmické mluvy a hry se slovy, které jsou této hudbě
vlastní, se můžou bez problémů vypsat ze svých trápení či životních prohřešků. Takový Eminem přece na drsně upřímné raperské poezii „ze života“ postavil celou svou kariéru. Už předem bylo jisté, že na výsledný
divadelně-hudební tvar budou slyšet i ostatní svěřenci a své vrstevníky
za něj také patřičně ocení. „Jste DOST dobří!“ slyšeli tvůrci z úst ostatních.
Dalším hostem byla Renata Vordová, angažující se v projektu s cílem
minimalizace šikany. Na podobném principu jako prostředky dramatické
výchovy uplatňované ve výchovném ústavu funguje i její práce s dospělými. Společně s učiteli základních a středních škol hledá motivace
jednání dětí, aby se pedagogové v rozdělených rolích mohli na chvíli „vcítit“ do kůže dospívajících „puberťáků“ a prožít si to, co je v daném věku
považováno za hrůzy. Během promluvy paní Vordové se mi najednou
začínaly vracet vzpomínky na základní školu. „Kluci se se šprtkama nebaví!“ „S tebou já v jedné lavici sedět nebudu, protože jsi divná!“ Dospělí v mém
okolí tenkrát nechtěli věřit, jak kruté věci si děti mohou říct a jak moc
teprve formující se duši zabolí. Souhlasně pokyvuji hlavou. Jen ať se učitelé naučí větší empatii! Šikanu, podobně jako jiné patologické jevy, jež
jsou přirozenou součástí naší společnosti, nelze pochopitelně zcela vymýtit. Avšak systematická práce se školními autoritami je činí schopnými
rozpoznávat projevy šikany v nejnižších stádiích a adekvátně na ně reagovat. Dospívající děti totiž mnohdy potřebují jen o něco větší pochopení,
než jakého se jim běžně dostává.
V Galerii AMU hosté zmínili ještě poslední příklad oblasti, v níž se
dramatická výchova může uplatňovat – tzv. bibliodrama. Rozhlížela jsem
se po diskuzním plénu. Těžko říct, kolik bylo v publiku věřících, kteří
tušili, o čem je momentálně řeč. Osobně jsem pojem bibliodrama slyšela
poprvé. Slova se opět ujala jeptiška, aby vyprávěla o své praxi, a já jsem
se tak dozvěděla, že bibliodrama je zvláštní typ pedagogického procesu,
kdy jeho účastníci rozehrávají náboženské texty. Z její zkušenosti vyplynulo, že je nejdůležitější hlavně zrušení přehnaného respektu, jejž k Bibli
zbožní i ateisté pociťují. Naopak by se k ní mělo přistupovat jako k jakémukoliv jinému materiálu k dramatizaci. Divadelní forma je zcela mylně
chápána jako něco příliš světského, co může vznešený náboženský text
zneuctít. Zdivadelňování bohoslužeb však znal již středověk a ještě v baroku se divadlo rozvíjelo v řádových školách a náboženských bratrstvech.

Bibliodrama tak v návaznosti na historickou tradici skrze rozehrávání
biblických příběhů odhaluje různé podtexty, které se skrývají za známými narativy, a hledá tedy vztah mezi dnešní skutečností a skutečností
popisovanou v Bibli. Účastníci se snaží porozumět lidskému jednání,
s nímž se běžně setkávají, a činí tak právě skrze biblické obrazy, symboly
a vyprávění. Cílem bibliodramatu je tedy najít nadčasovost příběhů, tak,
aby byly významy náboženských kázání jasnější.
Diskuze se téměř po dvou hodinách pomalu chýlila ke konci a má
prvotní nejistota byla ta tam. O přesazích jsem měla najednou mnohem
konkrétnější představu. Byly zde pojmenovány ty mimoškolní oblasti, v nichž dramatická výchova dosahuje pozoruhodných výsledků při
kultivaci, socializaci jednotlivců či skupin nebo v osobnostním rozvoji
a získávání určitých dovedností. Stává se tak více psychoterapeutickou
záležitostí, jejímž cílem může a nemusí být představení tak, jak to známe
ze školních „dramaťáků“. Nejdůležitější je v dramatické výchově vždy
samotný proces.
Následující dny přehlídky ukázaly, jak je ono téma PŘESAHY široké.
„Naším úkolem zde není rozebírat představení z hlediska divadelního, ale hledat přesahy k sobě navzájem,“ zahájil první diskuzi v Řetízku moderátor
a student KVD Jan Hnilička, čímž osvětlil, že nás nyní budou zajímat
o něco skromnější podoby přesahů, než byly ty oborové – tedy mezi jednotlivými inscenacemi v programu. Společně jsme se snažili nad představeními zamýšlet jinak, nedivadelně. Příhodně proto bylo i zaměření
třech hostujících pánů mimodivadelní – přítomen byl psycholog Martin
Sedláček, spisovatel Radek Malý a filozof Matěj Král.
Nejvíce se během diskuzí v Řetízku skloňovalo téma hledání, jež je
zároveň důležitým prostředkem pedagogického procesu. Divadlo dětem
pomáhá vyrovnat se s reálným světem, jemuž kvůli uzavřenosti do světů
virtuálních, počítačových mnohdy nerozumí. Právě díky divadlu se s ním
dostávají do kontaktu, hledají k němu svůj postoj a ten nám pak v divadelní formě sdělují. Náhle vyvstalá vzpomínka na léta v „dramaťáku“,
kde jsme se rozhodli „secvičit“ Muzikál ze střední (High school musical),
mi najednou nepřišla tolik úsměvná. Byli jsme fascinováni prostředím
americké střední školy, v němž je možné objevit dosud netušený pěvecký
talent a zinscenovat skvělý muzikál. A tak jsme s veškerou vervou tančili a zpívali, abychom vyjádřili svou jasnou představu o tom, jak by měl
vypadat náš poněkud nudný „gympl“. Chtěli jsme v dominujícím světě
dospělých, jenž nás obklopoval, vypovídat o nás, o našem životě a problémech. Našli jsme tedy téma, které nás bytostně zajímalo a k němuž nám
divadlo pomohlo se vyjádřit, ukázat náš svět ostatním.
Dle mého názoru bylo úspěšné také hledání adekvátních forem sdělení, které diváky DVD překvapovaly svou avantgardností a inovativností.
Zmíním například výtvarně i herecky stylizovanou inscenaci souboru
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Veselé zrcadlo s názvem Wernischáž, kdy tvůrci zdivadelnili básně Ivana
Wernische. Z koláže poezie pochopitelně nelze vyčíst scénické řešení,
což klade na inscenátory větší nároky. Měli by zvolit inovativní, co možná
nejméně ilustrativní přístup. To se zde podařilo stylizací do sošných pozic
(herci na začátku představovali exponáty v galerii), přehnanou artikulací
a hrubě načrtnutými schematickými situacemi. K expresivnímu a zároveň neživoucímu dojmu jim pomohlo mrtvolné líčení (bílé obličeje, černé
oči), ale i způsob pronášení Wernischových básní. Kromě toho nás Wernischáž přesvědčila také o tom, že studenti střední školy skutečně čtou
poezii, jež není součástí povinné maturitní četby. Poezie je přece jenom
pro současné děti a dospívající poněkud obtížný literární druh, jemuž,
jak jsem si myslela, čtenářsky příliš neholdují a ani ji netvoří. Hned následující představení mě však z mého omylu vyvedlo.
Abstraktní žvýkačka byla pásmem autorské poezie čtyř dívek, jež
nám touto pro dětské a studentské divadlo poměrně nezvyklou formou
sdělovaly, s jakými problémy se dospívající dívky běžně potýkají. Básně
působily o to víc zajímavě a zábavně, že byly složeny na každé písmeno
z abecedy (proto název Abstraktní Žvýkačka). Dívky do výsledného tvaru
vtělily i problémy, jež jim během tvůrčího procesu činila některá písmena. Takové tvrdé Y se prostě s ničím nerýmuje, a proto autorky zazpívaly
refrén známé písně od Beatles, Yesterday. Nejvíce jsem však ocenila spojující téma básní, dívky se totiž vypsaly z toho, jak jsou kluci trapní, nedospělí, jak na ně dívky kašlou, ale jen dokud nepotkají toho, po němž touží.
A když dotyčný zamilovanou ignoruje, tak je stejně trapný a nedospělý
jako všichni ostatní.
Posledním příkladem pak může být představení Jelizaveta Bam ZUŠ
Na poslední chvíli, během kterého jsem se za svou roli sebestředné, povrchní, „růžové“ slečny s psíkem v Muzikálu ze střední zase trochu zastyděla. Mladí tvůrci absurdní text ruského spisovatele Daniila Ivanoviče
Charmse, který zachycuje politickou nespravedlnost dvacátých a třicátých let, doplnili reprodukovanými projevy prezidenta Vladimira Putina
o konfliktu na východní Ukrajině. Poukázali tak na to, že situace minulého století se ve své podstatě neliší od situace v současném Rusku. Celkové
vyznění inscenace bylo výsledkem intenzivního zájmu tvůrců o současnou politiku. Jsem si celkem jistá, že se ti diváci, kteří stále věří, že
je „dnešní mladá generace zkažená internetem“ a že se „nezajímá o současné
politické dění“, po zhlédnutí Jelizavety Bam nad podobnými prohlášeními
zamysleli. Najednou se totiž zdála být pejorativní a poněkud nepravdivá.
Jeden z největších zážitků jsem si odnesla z představení You, generace
ZUŠ Jana Štursy, během něhož se objevila další podoba přesahu - přesah
do reálného světa. V jakémsi manuálu nám děti ukazovaly, jak natočit
video na Youtube. Představovaly tzv. youtubery natáčející videa o nejrůznějších věcech z každodenního života – o hraní počítačových her, o tom,
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Za generaci Z se
obecně považují
děti narozené od
poloviny 90. let do
současnosti.

jak se nejlépe namalovat nebo učesat, jak ten či ten dostal nový mobil,
co všechno umí apod. Myslíte si, že youtubeři jsou dnešní generace Z3?
Tento omyl děti vyvrátily, když zrušily hru a přesáhly ji vystoupením
za sebe samé: „Já jsem Tereza a umím hrát na klavír.“ „Jmenuju se Metoděj
a píšu básničky.“ „Jsem Oscar a chodím do dramaťáku!“ Poselství inscenace
nám tedy radilo, abychom neházeli všechny děti do jednoho pytle zjednodušujícím pojmenováním celé generace. Rodí se v ní totiž nejen youtubeři, ale i budoucí klavírní virtuózové, básníci či dokonce herci!
Přesah do reálného světa se během DVD odehrál i tak, že si mladí
tvůrci osvojili známý motiv mnoha dětských her. Všichni jsme si jako
malí hráli na dospělé a snili o tom tolik vzdáleném světě, jenž není naplněn nesmyslnými příkazy, zákazy a pravidly. Motiv hry na dospělé a vidění „dospěláckého“ světa vůbec se na přehlídce objevil hned několikrát.
Osobně mě zaujala inscenace Jak se Trivoj smrskl souboru Tři boty ze ZŠ
a MŠ Třebotov, v níž se ve zkratce odehraje skutečně to, co stojí v názvu.
Důležité však je, proč se začne jinak normálně velký Trivoj zmenšovat.
Rodiče si ho jednoduše nevšímají, a proto i fakt jeho zmenšování berou
jako další lumpárnu, nad níž mávnou rukou. Trivoj se však nevzdává
a vymyslí efektivnější způsob, jak na sebe upozornit – na konci zezelená.
Prolínání svobodomyslnějšího spontánního světa dětské fantazie se
světem dospělých proniklo i do bloku recitace. Na chvíli jsem se ocitla
v poněkud bizarním světě, v němž se jedné staré paní sbíhají sliny nad
pečenou husou tak moc, že doma vytvoří malé brouzdaliště, nebo kde se
dva dobrosrdeční kamarádi rozhodnou pomoci klepajícímu se pejskovi
s artritidou, a tak ho pro zahřátí upečou v troubě. Vrcholem bloku byl
však recitátor, který s nadšením vyprávěl, co všechno by dělal jako dospělý. Už by si nečistil zuby před spaním, neumýval ruce před jídlem, nedělil se s ostatními o hračky a hlavně, nikoho by neposlouchal! Přesvědčil
nás tak o tom, že být dospělým je vlastně hrozně fajn!
V prostředí DAMU stála KVD vždycky trochu „mimo“. A není to jen
kvůli tomu, že sídlí v poměrně zapadlém koutě fakulty. Hlavním důvodem je, že různorodé dramaticko-výchovné projekty směřují do jiných
vod než těch čistě uměleckých. Ba co víc, estetično, které je divadlu jakožto umění vlastní, v nich hraje spíše podružnou roli. Proto se kolem
této katedry a koneckonců i kolem oboru dramatické výchovy vytvořily
různé mýty a stereotypy (jedním z nich je její spojitost pouze s výukou
ve školách). I od toho je tady přehlídka DVD, sama o sobě totiž přesahuje
prostor katedry a, což bylo na letošním ročníku vidět nejvíce, propojuje
obory napříč fakultou. To se v souvislosti s KVD děje zřídkakdy. Nakonec
se proto neubráním pojmenování ještě jedné formy přesahu – přesahu
fakultního i mezifakultního. Produkční zázemí festivalu zajišťují studenti z katedry produkce nebo přímo produkční divadla DISK. Do workshopů pro děti byli zapojeni například studenti herectví a v neposlední řadě
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přehlídku dokumentovala studentka fotografie z FAMU. DVD tedy není
„jen“ přehlídka dětského a studentského divadla, ale vzniká zde také prostor pro setkávání studentů a tvůrců budoucí generace.
Během čtyř dnů strávených na DVD mi na mysl hned několikrát přišlo
jedno zásadní jméno české historie a literatury. Už Jan Amos Komenský
totiž věděl, že učení skrze divadlo (tzv. škola hrou) je člověku od narození vlastní, přirozené a mělo by se ve škole i mimo ni plně rozvíjet. Právě
z toho důvodu dramatické prostředky často využívají pedagogové (např.
učitelé školních „dramaťáků“) a jiné autority bez hlubších znalostí oboru.
A proto se také dramatická výchova uplatňuje v různorodých mimoškolních odvětvích prostřednictvím širokého spektra postupů, např. v sociálních službách, ve výchovných ústavech, může fungovat v korporátní
sféře, v profesionální přípravě na povolání, která jsou založena na kontaktu s druhými (učitelé, lékaři, politici, manažeři, prodavači aj.), může
být socioterapií nebo se uplatňovat v psychoterapii. Ona „přesahovost“
je tedy dramatické výchově vlastní, stejně jako člověku divadlo či obecněji
hra a nápodoba. A právě na tuto její specifickou vlastnost letos přehlídka
Děti-výchova-divadlo svými PŘESAHY upozornila.

Divadlo
Inspirace

V DISKu hostuje čím dál více
projektů HAMU, přitom mají
své vlastní divadlo – čím to je?
Co je divadlo Inspirace zač?
Nevyhovuje snad požadavkům
studentů?

autor_Anežka Berčíková

D

ivadlo Inspirace se nachází v budově Lichtenštejnského paláce
v Praze na Malé straně. Vzniklo v roce 2000 a jedná se o scénu Hudební a taneční fakulty AMU. Pro mne, stejně jako pro
mnohé studenty divadelní fakulty je velkou neznámou, přestože má velmi podobnou funkci jako divadlo DISK. Zaštiťujícím tématem
časopisu Hybris, minimálně v tomto akademickém roce, jsou projekty
propojené celou naší almou mater, Akademií múzických umění. Zvědavost mi nedala a rozhodla jsem se o tomto divadle zjistit víc.
Divadlo Inspirace spadá pod správu Studia TON (název byl odvozen od
tří fakultních aktivit - tance, opery a nonverbálního divadla), jehož hlavní úlohou je zajistit produkci katedrám ZOR (zpěv a operní režie), katedře tance a katedře nonverbálního a komediálního divadla.
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Na otázku, kterého projektu v divadle Inspirace si Martin Bitala
nejvíce váží, paradoxně odpovídá, že by mi doporučil navštívit festival
Fringe. Ten sice nespadá pod divadlo Inspirace, ale je to zajímavý mezinárodní festival, který se odehrává na více místech v Praze a divadlo Inspirace je jedním z míst, kde je možné inscenace vidět.
izi provozního šéfa divadla Inspirace, aby se divadlo etablovalo
jako scéna pro studentské fyzické a non-verbální divadlo, nelze
než podpořit. Studenti pantomimy a non-verbálního divadla se
mi svěřili, že by za takový vývoj byli nesmírně vděční, ale vzápětí dodávají, že divadlo se po rekonstrukci velmi pomalu rozjíždí a že
veškerá aktivita nemůže zůstat pouze na nich. Je jim líto, že prostor neumožňuje zastřešit veškeré absolventské inscenace katedry non-verbálního divadla, ale i tak by byli rádi, kdyby se stalo divadlo Inspirace na poli
fyzického divadla do budoucna respektovanou scénou. Ještě o mnoho
řádů větší prostor pak potřebují operní pěvci, kteří velmi žárlí na své
kolegy na JAMU, neboť ti mají k dispozici divadlo s orchestřištěm a veškerým technickým zázemím.
Pevně věřím, že se divadlu Inspirace povede rychle etablovat na české divadelní scéně a získá si pozornost široké veřejnosti. V rámci snahy
o propojování fakult AMU by bylo možná přínosné ho využívat i pro komorní či klauzurní tvary různých kateder DAMU.

V
Ptala jsem se na názor studentů opery, těm bohužel prostor divadla
absolutně nevyhovuje. Operní pěvci by potřebovali divadlo s orchestřištěm a plnou výbavou, zatímco divadlo Inspirace má pouze padesát míst
a akustiku nevyhovující potřebám operních koncertů. Zajímalo mě tedy,
pro koho je divadlo určeno a jaké akce se tam pořádají.
O tom, jak divadlo Inspirace funguje a komu slouží, jsem si povídala
s provozním šéfem Martinem Bitalou. Ten do divadla nastoupil po jeho
rekonstrukci, která trvala do roku 2015.
Jako první mě napadlo poprosit ho o srovnání divadla Inspirace s divadlem DISK, protože se jejich funkce může jevit v rámci AMU podobná.
„V obou případech se jedná o školní reprezentativní divadla. DISK je spíše
prostor pro činohru, Inspirace je pro non-verbální divadlo a hudební produkce. Prostor DISKU je větší, má větší množství jevištních technologií.
Myslím, že v divadle Inspirace je naopak větší prostor pro experiment,“
říká k tomu Martin Bitala.
Ten by do budoucna uvítal, kdyby se divadlo etablovalo jako významná scéna pro fyzické a non- verbální divadlo a vytvořilo si svou stálou
diváckou obec, na které by mohlo stavět. Nyní je publikum roztříštěno na
tři žánrově rozptýlené skupiny: jedna navštěvuje jazzové hudební večery,
do kterých se může i interaktivně zapojit, další tvoří diváci, kteří navštěvují inscenace non-verbálního a fyzického divadla, poslední jsou diváci,
kteří navštěvují komerční pronájmy.
Právě to mě zaujalo, protože divadlo DISK své prostory ke komerčním
účelům nenabízí (pouze pro charitu). Výběr pronájmů v divadle Inspirace
však bohužel plně nekoresponduje s vizí, že se má do budoucna jednat
o scénu především pro fyzické a non-verbální divadlo.
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Divadelní
plakát
– inscenační
coming out?
autor_Helena Jonášová

50

Divadelní plakát je zcela
svébytná forma reklamního
a propagačního materiálu,
určená do veřejných prostor,
která v sobě spojuje vedle
umělecké složky v podobě
grafického designu nebo
fotografie, prvků scénografie
a typografie také vlastní
marketingové zákonitosti.
Právě ty ale způsobují, že
v současné době je plakát jako
výtvarné dílo na ústupu –
divadla i jiné kulturní instituce
vesměs dávají přednost rychlé
a přímé komunikaci se svými
diváky na sociálních sítích,
tvořících podstatnou součást
dnešního sdíleného veřejného
prostoru. Jak s divákem
komunikují plakáty inscenací
divadla DISK? Nabízejí i hlubší
vhled do inscenačního pojetí
nebo se jedná jen o prvoplánový
reklamní materiál?
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1
Genette, G.:
Introduction to the
paratext, s. 268.
2
Gray, J. Show
sold separately.
Promos, spoilers
and other media
paratexts, s. 57.

ohledem na přítomnou vizuální a textovou složku je divadelní plakát
možno považovat za paratext konkrétního divadelního (a filmového)
představení. Pojem, označující veškeré doplňující informace vztahující se k předmětnému dílu, v rámci literární teorie rozpracoval Gérard
Genette, nyní je hojně využíván mediálními studii. Jak Genette uvádí
v souvislosti s literárními díly, doprovodné texty, informace o autorech
či ilustrace k textu - to vše rozvíjí a zpřítomňuje ono konkrétní dílo,
které doprovází. Divadelní plakát proto můžeme považovat za funkční
paratext divadelního představení, skládající se ze složky vizuální a složky textové. Paratext může kromě zcela základní informace (autorství
hry, termíny představení) přibližovat také konkrétní autorský záměr,
resp. interpretaci,1 tj. diváka navádět k určitému vnímání a k akceptaci
zamýšleného pojetí.
Genettovo pojetí paratextu, zaměřené primárně na text jako objekt
(předmět) literární teorie, dále rozvíjí teoretik médií Jonathan Gray,
který tento pojem využívá pro definování marketingových a reklamních
nástrojů spojených s propagací mediálních výstupů masové kultury
(např. filmů). Podle Graye jsou plakáty jen jednou z částí mediální kampaně.2 To znamená, že znaky v něm obsažené mají potenciál zcela úmyslně odvádět pozornost od skutečného obsahu, neboť budou doplněny
pomocí jiných mediálních a reklamních nástrojů, aby celkově vytvořily
požadovaný dojem. Pro praxi současných divadel je ale tento způsob,
typický u nákladných filmových produkcí, nereálný, i když se mu v posledních letech začíná přibližovat. Divadla tak velmi často připravují
ke svým představením trailery nebo díky aktivitě na sociálních sítích
mohou nabízet pohled do „nitra inscenace“ pomocí fotografií ze zkoušek.
Ovšem zejména z ekonomických důvodů bude v případě divadel toto
vytváření „storyworldu“ (Grayův termín) pravděpodobně vždy poněkud
úspornější.
Do jaké míry lze tato teoretická hlediska vztáhnout na plakáty divadla DISK? Nakolik vypovídá plakát o inscenaci, ke které se vztahuje?
Divadlo nemá jednotný soubor a ucelenou dramaturgii, jednotlivé inscenace graficky nespojuje ani jednotný vizuální styl instituce, pouze často
nevýrazné logo divadla. Platí-li ovšem, že plakáty jsou prezentovány
zejména na domácí půdě, jak je tomu v případě DISKu, nejedná se z pohledu divadla o podstatný komunikační problém. Na jednu stranu tato
situace dává realizačnímu týmu velkou tvůrčí svobodu při přípravě grafických materiálů, na druhou stranu se jednotlivé vizuální výstupy nemohou z komunikačního hlediska opřít o zastřešující instituci. Platí tak,
že jednotlivé plakáty pro inscenace DISKu vytvářejí výše zmíněný „storyworld“ výhradně směrem k dané inscenaci, nikoli směrem k divadlu.
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D

ivadlo DISK propaguje každou svou inscenaci na sociálních
sítích řadou fotografií, typicky pořízených na veřejné generální zkoušce. Dále má inscenační tým za úkol připravit trailer,
programové brožurky a plakáty. Tyto materiály tvoří dle Genettova pojetí paratext k dané inscenaci a z čistě vizuálního hlediska nabízejí
základní návod a klíč k interpretaci. Plakáty jsou v rámci DISKu vytvářeny
jen ve velmi omezeném množství – jsou vylepovány v drtivé většině pouze
v budově školy a slouží také jako archivní materiál. Z časových i finančních
důvodů se na nich objevují ve velké většině fotografie z představení, což je
vzhledem k jejich současnému využití na webu a sociálních sítích dobrou
vizuální spojnicí všech materiálů. Fotografie, vybraná na plakát, je tak
ve svých výpovědních možnostech podporována dalšími podklady (trailer,
další snímky na webu a sociálních sítích) a fakticky dochází k přirozenému rozšíření „storyworld“ dle Grayova pojetí. I když v rámci divadla DISK
vedle sebe fungují dva tvůrčí soubory (Katedry činoherního divadla a Katedry alternativního a loutkové divadla), v celkovém vyznění plakátů jejich
inscenací není možné najít konkrétní příslušnost k té které katedře.
Pro svou analýzu jsem zvolila tři plakáty (Téměř TŘI SESTRY a Pomona
z tvorby KČD a K smrti šťastní z produkce KALD), které pracují s fotografií,
což je vizuálního hlediska médium nesoucí nejvíce informací a kódů. Důležitá pro mne byla také dobrá znalost samotných inscenací a jejich předloh.
Plakát pro inscenaci Téměř TŘI SESTRY (režie Tomáš Töpfer, premiéra
2. 5. 2016) přináší zcela klasické zpracování námětu. Zobrazuje tři ženské
postavy, sedící vedle starých kufrů – symbolu věčné snahy o posun a cestu
někam ven. I tato realistická fotografie může být efektivním paratextem
pro danou inscenaci – tři ženské protagonistky na fotografii působí velmi
zranitelně a zasmušile, jejich černé oblečení toto vyznění značně podtrhuje.
Tři sestry na fotografii jako by svým oděvem, účesem i výrazem ilustrovaly
tragédii téměř až antických rozměrů, což posunuje typizované vnímání
Čechova jako autora tzv. vnitřních dramat. V případě fotografie na plakátě
je ona vnitřní tragédie čechovovských postav vyvedena navenek a dává poměrně jasně tušit, že podobně, tedy tradičně, bude pojata i celá inscenace.
Nicméně při pohledu na ostatní prezentované fotografie k inscenaci se nelze
ubránit dojmu, že tato konkrétní fotografie přináší specifickou informaci.
Jedná se zobrazení „konce“ tří sester, a to bez vztahu k ostatním fotografiím
(jiný oděv, jiný účes, jiné aranžmá). Fotografie, resp. plakát tak vypovídá o již
předurčeném vyústění celého příběhu, kterým je opětovná samota a životní
nehnutost všech tří hlavních postav. Toto řešení ale vlastně vynikne jen při
srovnání s dalšími materiály. Plakát tak nese silný paratext – tedy odkaz na
neschopnost sester se vymanit ze své strnulosti, a v tomto sdělení je naprosto dominantní. Celkový vizuální příběh, tvořený fotografiemi a jejich grafickým zpracováním i trailerem, je ale mnohem košatější a ne tak jednoznačný.
Plakát k inscenaci K smrti šťastní (premiéra 18. 12. 2015) režisérky Kateřiny Jandáčkové také zobrazuje hlavní představitele, nyní ve vysoce
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stylizované podobě. Fotografie jsou ale zdánlivě velmi realistické, použití bílého pozadí připomíná umělé prostředí fotoateliérů, nic neodvádí
pozornost od tváří jednotlivých postav. Stejně jako v případě plakátu
pro Téměř TŘI SESTRY zobrazují tvůrci postavy, které jsou pro diváka
snadno rozpoznatelné a k nimž se může snadno vztáhnout. Pro inscenaci
bylo vytvořeno pět plakátů, z nichž každý zobrazuje jednu z pěti postav –
tři ženské a dvě mužské figury. Plakáty tak lze použít samostatně, nebo
vedle sebe jako sérii. Pochopitelně nejlépe fungují jako celek, kdy svým
vizuálním pojetím a jednotným tématem vzájemně zesilují své interpretační vyznění. Jednotlivě pak plakáty působí jako ilustrace vlastního
pojetí inscenace, která zkoumá život pohádkových bytostí po „skončení
pohádky“. Nicméně Šípkovou Růženku, Sněhurku a další postavy poznáváme v jejich typizované podobě: Růženka spí, Sněhurka s disneyovskou červenou mašlí ve vlasech kouše do jablka, Popelku zmáhá úklid…
V tomto směru je ale obtížné nalézt charakterizační spojnici k mužským
hrdinům: korunka na hlavě Prince sice označuje pohádkovou postavu

foto_Vojtěch Brtnický
grafika_Matěj Polák
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pět verzí plakátu nabízí logickou a přesnou spojku k samotné inscenaci,
zejména pak plakát s princem je dobrým příkladem praktické aplikace
fungování paratextů. Nicméně jednotná linie stylizace, užitá na fotografiích i v natočeném traileru, nijak vizuální příběh plakátu nerozvíjí.
aproti tomu inscenace Pomona (premiéra 16. 9. 2016) v režii
Jana Holce se zabývá jinou vizí reality. Pomona je bytostné prostředí virtuální reality, kde zdánlivě jasná skutečnost splývá
s neuchopitelným světem počítačových her. Plakát k inscenaci
je v tomto směru zdařilý: je znepokojivý, temný a zrnitý, jednotlivé zdůrazněné pixely odkazují na uměle vyvolaný a zachycený svět. Fotografie,
která zachycuje ústřední postavu ve vaně, je přímým odkazem na scénografickou složku inscenace i na její vlastní vyústění. Ono pokroucení
a zdvojení postavy na snímku (Beáta Kaňoková jako Ollie) úzce souvisí
s pokroucením a virtuálním přenesením reálného prostoru Pomony
kamsi mimo tento svět. Škoda, že je vinou příliš tmavé barvy postava
a její poloha dost těžko viditelná. I z hlediska komunikačního není z toho
důvodu plakát Pomony tak účinný jako plakát K smrti šťastní – jednolité barevné plochy a nevýrazné kontrastní přechody jsou pro využití
ve veřejném prostoru, přesyceném znaky a barvami, nevhodné. Plakát
i další doprovodné propagační materiály ale velmi dobře ladí a vzájemně
se doplňují: fotografie, plakát i trailer k inscenaci nabízejí odlišný úhel
pohledu na „svět Pomony“ a v duchu teorie Jonathana Graye nabízejí
bohatší a nosnější storyworld.
Plakáty divadla DISK nejsou součástí žádné větší reklamní kampaně
mimo budovu divadla, jak je tomu u velkých scén (např. Národní divadlo,
Divadlo na Vinohradech, apod.). I tak ale po stránce komunikační vesměs
splňují kritéria platná pro tento typ média (výrazný ústřední prvek,
čitelná typografie, uvedení všech potřebných informací o konání představení). Jako velké pozitivum je možné vnímat snahu tvůrčího týmu
plakátem vyjádřit osobitost a hlavní téma inscenace, nabídnout divákovi
vstupní informaci o svém pojetí i ochotu prozradit „tajemství“ celkového
řešení. V tomto ohledu mají současné plakáty nakročeno stát se v budoucnu zpětným záznamem daného inscenačního pojetí, nikoli tedy jen
archivní položkou, popř. údajem o datu premiéry. V sémantické rovině
tak plakáty obsahují zakotvený interpretační klíč, jehož prostřednictvím
zažívá inscenace svůj veřejný „coming out“.

N
Foto_Marek Bartoš

Foto a grafika_Lucie Bílková

Grafika_Kateřina Rundová,
Petr Vítek

z královského rodu, ale o koho přesně jde, není možné dešifrovat. A zarostlý vousáč pečující o svůj chrup svá tajemství prozradí skutečně až během
představení…
Některé z fotografií nabízejí ale i silnější a přesnější interpretaci celé
inscenace. Nejlépe je to vidět na plakátě s Popelkou a Princem. Popelka
Terezy Nádvorníkové zjevně není tou smířlivou dívkou, stoicky vykonávající ty nejpodřadnější práce v domácnosti. Popelku vidíme s gumovými
rukavicemi na rukou – chrání si pokožku! – s rozmazaným líčením – ona
se líčí? – se zoufalým gestem i výrazem. Vizuální řešení postavy Popelky
tak rozhodně není to, na které je divák zvyklý, a vzbuzuje očekávání diváků. Naopak Princ Dana Kranicha je na plakátové fotografii zdokumentován
velmi věrně a snad i jednoznačně. Postavu Prince a jeho inscenační charakteristiku popisuje nejen korunka jako symbol královského statutu, ale
zejména make-up a rtěnka. V tomto bodě je fotografie Dana Kranicha zcela
přesnou ilustrací: princ v inscenaci očividně netouží líbat spící Růženku,
ale její rtěnce prostě odolat nemůže... Z komunikačního hlediska všech
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Uplynuly necelé dva roky
od premiéry imerzivní
inscenace Letec/L´Aviateur
a já opět stojím ve starém,
donedávna neobydleném domě,
tentokrát v Praze na Florenci,
za jehož zdmi se zanedlouho
odehraje představení Pomezí.
Začátek očekávám s otázkou,
jak se tvůrci s novou inscenací
vyvinuli a zda díky této
zkušenosti proniknu hlouběji
do tajů imerzivního divadla.

POMEZÍ
Námět a scénář: Lukáš Brychta, Štěpán
Tretiag, Kateřina Součková
Režie a scénografie: Lukáš Brychta,
Štěpán Tretiag
Dramaturgie: Kateřina Součková
Scénografie, kostýmy: Tereza
Gsöllhoferová, Eva Justichová, Natálie
Rajnišová
Light design: Matěj Vejdělek
Produkce: Monika Nguyenová, Karolína
Macáková, Karolína Soukupová, Veronika
Svobodová
Hrají: Kryštof Bartoš, Vojtěch Bartoš/
Štěpán Tretiag, Kateřina Dvořáková, Iva
Holubová/Kristýna Podzimková, AnneFrancoise Joseph, Beáta Kaňoková/Sára
Arnsteinová, Pavel Kozohorský, Adam
Krátký/Jiří Šimek, Anna Kratochvílová,
Jindřiška Dudziaková/Lumíra Přichystalová,
Matěj Vejdělek
První premiéra: 19. 5. 2016
Druhá premiéra: 8. 10. 2016
Psáno z repríz: 10. 10. a 7. 11. 2016
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Na pomezí
divadla
a výtvarné
instalace

1
Fenomén imerzivního divadla se
začal utvářet v britském divadelním
prostředí kolem roku 2004, odkud
v průběhu let expandoval do Ameriky
a zbytku Evropy. V Česku se k této
formě jako první přihlásil režisér
Ivo Kristián Kubák, který roku
2013 inscenoval Golema ve Vile
Štvanice. O rok později byl v domě
v ulici Nekázanka na Starém Městě
uveden již zmíněný Letec/L´Aviateur.
Další inscenací využívající prvky
imerzivního divadla byl Labyrint světa
a ráj srdce hradeckého divadla Drak
v režii Ondro Spišáka z roku 2015.

hybris
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I

nscenace přirozeně přitáhla mou pozornost, jelikož
časopis Hybris se v rámci nové koncepce soustředí
především na tvorbu studentů AMU. Pomezí je druhou
spoluprací současných i bývalých studentů Divadelní
fakulty, konkrétně Štěpána Tretiaga, Lukáše Brychty
a Kateřiny Součkové, se studenty a absolventy činoherního a alternativního a loutkového herectví DAMU. Společně dali vzniknout historicky čtvrté inscenaci, která
se v českém kulturním prostředí k imerzivnímu divadlu hlásí.1
Jedná se o mladou formu, jejíž principy je dobré
ozřejmit hned na začátku. Pohybuje se na hranici divadelní tvorby a výtvarné instalace a odehrává se povětšinou v netradičních prostorech. Inscenace stojí na třech
složkách, které k divákovi promlouvají: zvukové, herecké
a vizuální (sem spadá scénografie, která může být interaktivní). Cílem je ponoření diváka do fiktivního světa,
jeho hluboké zaujetí. Tímto se imerzivní divadlo od běžného neliší, rozdílem je ale to, že zásadně počítá s diváckou interakcí, tedy s otevřeností fikčního světa diváckým
podnětům a jeho schopností na ně reagovat. Záleží pak
na konkrétních tvůrcích, jakou míru interaktivity zvolí
a které složky určí za její nositele.
V případě Pomezí (stejně jako u Letec/L´Aviateur) staví
tvůrci imerzivní inscenaci na tomto principu: divák nemůže být přítomen všem situacím, protože ty se záměrně
odehrávají na více místech současně. Libovolně se pohybuje daným prostorem a svobodně volí, s jakou intenzitou
se bude věnovat jednotlivým složkám a zda některou
z nich co do míry pozornosti upřednostní. Tvůrci doporučují pohybovat se individuálně, aby bylo možno reagovat
na impulzy a podněty bez přímé závislosti na jiném divákovi. U obou inscenací dodržují diváci mlčení, čímž se buduje přirozená hranice mezi hercem a divákem, toto pravidlo má však své výjimky: stejně jako v Letec/L´Aviateur,
i v Pomezí existuje možnost využívat telefony nacházející
se v některých pokojích a navázat prostřednictvím nich
spojení s někým z herců či diváků. Dále je možno mluvit
na herecké vyzvání. Obě tyto výjimky otevírají dveře
divácké interakci. V Pomezí se nově objevuje třetí rozšíření, které umožňuje mluvit ve dvou vyhrazených místnostech. Díky tomu lze sdílet zážitky a vzájemně se informovat o událostech už během představení.
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Výchozí bod – narativní
složka je výrazně posílena

Výchozí bod – v inscenaci se
mísí více dějových linek

První inscenace Letec/L´Aviateur nahlížela reálné životní
okamžiky francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho především z hlediska jeho spletitých osobních vztahů. Tvůrci budovali fikční svět ponejvíce skrze
celkovou atmosféru inscenace a předkládali pouze střípky
ze spisovatelova života. V případě Pomezí nově stavějí
scénář na příběhu, čímž se ve srovnání s Letec/L´Aviateur
více zdůrazňuje narativní složka inscenace.
Pro přehlednost příběhu se stává směrodatným,
do jak velkého prostoru je inscenace zasazena. Představení Letec/L´Aviateur se odehrávalo v menším domě
– zde bylo možno setkat se častěji s hereckou akcí, hlavní
nositelkou narativu. U Pomezí se naopak setkáváme s nepoměrně větším prostorem – s desítkami místností třípatrového domu. Přestože v něm účinkuje téměř dvakrát
více herců než v první inscenaci, konkrétně jedenáct,
kvůli rozsáhlosti a členitosti prostoru je obtížnější se s hereckou akcí potkat. To představuje značnou nevýhodu
pro celkovou přehlednost příběhu. Při sledování různých
postav se do jisté míry postupně odkrývají stěžejní dějové
linky. Stojí na plánech některých obyvatel, kteří zcela
z vlastní zlovůle či pod nátlakem ostatních usilují někomu
o život. V inscenaci nicméně zásadně chybí důmyslnější
a rovnoměrnější rozdělení hlavních dějových informací
mezi všechny postavy.
Na druhé straně je kladen velký důraz na to, aby každá z postav měla svůj nosný příběh a prošla osobitým
vývojem. Budování hereckých oblouků je v porovnání
s předchozí inscenací Letec/L´Aviateur důmyslnější, počínaje scénářem i režisérským vedením a konče svébytnou
hereckou interpretací. Došlo k tomu zřejmě díky větší
zkušenosti všech tvůrců a také ozřejměním motivací postav, které značně přispívají k přehlednosti jednotlivých
příběhů.

Autorský scénář vychází z fiktivního námětu o stejnojmenném českém pohraničním městě v Lužních horách,
z něhož se před druhou světovou válkou začali obyvatelé
za podivných okolností ztrácet. Začátek představení je
pro všechny diváky společný: Do prostorné místnosti tančírny vbíhají muži a ženy odění do prvorepublikových šatů.
Tváře nebo i celou hlavu jim zakrývají masky rozličných
tvarů. Účastní se jakéhosi obřadního tance. Zpěv, tleskání,
dupot a smích. Volí královnu podzimní slavnosti jeřabin,
která začíná následující den o tomto čase. Právě tehdy přijíždí
do města mladík Nicholas Tausik. Nenese masku, tance se neúčastní, od ostatních se jako cizinec jasně liší. Zkraje se děj
nese v duchu příprav na slavnost. V následujících pomyslných
čtyřiadvaceti hodinách se však jistá počáteční bezstarostnost
zásadně promění.
Scénografie upozorňuje četnými prvky na motiv
oběti. Všude po domě jsou rozmístěné pohanské totemy
(nikoli však natolik ostentativně, aby je člověk nutně
zaregistroval na první pohled), o poznání častější jsou pak
lovecké trofeje a zvířecí paroží. Z úst herců zkraje představení zhusta zaznívá jméno dívky Laury i informace
o tom, že zmizela. Příběh tím získává detektivní ladění,
vydat se po stopách pohřešované však není jednoduché.
Inscenace sice obsahuje četné informace o této postavě,
při mé osobní cestě představením mě však k objasnění
jejího zmizení z největší části nevedou. Po domě jsou
v několika místnostech umístěny již zmiňované telefony,
kterými lze navázat spojení s druhou stranou a dozvědět
se odpověď na otázku. Na mou výzvu: „Kam se poděla
Laura?“ herečka reaguje strohými slovy: „Laura odjela,“
a hovor předčasně ukončuje. Má divácká aktivita v tomto
případě nepomáhá k hlubšímu proniknutí do příběhu ani
k možnému zadání aktivního úkolu, v ideálním případě
vedoucímu k objevení nového dějového faktu. Vedle toho
nacházím různě po domě skryté Lauřiny dopisy, ty ovšem
obsahují dějová fakta pouze minimálně. Pro svůj velký
počet navíc nejsou vzácné a silně odrazují i nepřiměřenou
délkou. V případě Letec/L´Aviateur plnily texty rozmís-
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těné v místnostech ještě jinou než narativní funkci, dá
se říci, že pro celkový koncept inscenace důležitější. Užita
byla Exupéryho korespondence i útržky z jeho děl, které
jakožto reálie umožnovaly setkání se spisovatelovou osobností i uměleckou tvorbou.
Přesto díky dílčím zkušenostem shledávám, že tvůrci
pracují také s prvky, které vedou k objasnění příběhu jinak než prostřednictvím herecké akce, a aktivně zapojují
diváka. Tuto funkci plní některé rekvizity. Medailonek
visící v jedné z místností nese fotky dvou mladých lidí
a je opatřen jejich iniciálami. Na základě toho lze seznat,
že na plakátech hustě rozmístěných po domě je vyfotografována Laura Vyklická. Využívání tohoto principu
je však stále ve fázi hledání a stojí znatelně na půli cesty.
Scénografie v tomto ohledu nadále vede k samoúčelnému
prozkoumávání instalovaných místností.

tvořenou dlouhými cáry vlasů, které se plazí po stěnách,
visí ze stropu a připomínají podivnou spletitou houštinu.
Jak vidno, setkáváme se se scénografií realistickou, ale
nadále také symbolickou. Směsicí těchto dvou stylů je
kaplička, na jedné straně vybavená antikvariátními modlitebními proprietami a obrazy s křesťanskými motivy,
na druhé z velké části zdobená chlebem. Ten je nalepený
na stěnách, rozdrobený po podlaze, jsou z něj vyrobeny
mističky na svíčky a v neposlední řadě také kříž je z tohoto symbolického „Božího daru“.
Již v první inscenaci Letec/L´Aviateur celkový zážitek společně vytvářely nejen vizuální, ale také hmatové,
chuťové a čichové vjemy. V městečku nechybí cukrárna,
ve které je možné popít kávu a zakousnout něco ze sladkých dobrot. U tvůrců tedy lze sledovat jasné zacílení
na scénografii, která vtahuje diváka do fikčního prostředí
působením na všechny jeho smysly.
Scénografie i nadále skýtá prostor pro sugestivní
zážitky, v tomto případě se stává rozsáhlost třípatrového
domu naopak výhodou. Významnou částí města je lužní
les, jehož pojetí završuje realistické uchopení scénografie:
Na své cestě představením vstupuji do místnosti vybavené
pravými stromy, pod nohama cítím lesní drť, větvičky a listí.
Přítmí a vůně jehličí mě obklopují. Usedám na kmen stromu
a chvíli jen dýchám. V klidu, tichu. K mému milému překvapení je les tvořen více pokoji za sebou, a tak do něj mohu skutečně
zacházet hlouběji a hlouběji. Jako v opravdovém lese už pomýšlím na zpáteční cestu, protože se trochu bojím lesní samoty.
Tímto sugestivním zážitkem se pro mne scénografie nevyčerpala, naopak, v průběhu představení mě vedla touha
se do místností vrátit, čímž se splnil jeden ze základních
požadavků imerzivní scénografie.
Podstatný rozdíl v pojetí scénografie obou inscenací
shledávám v tom, že se tvůrci vzdali některých interaktivních prvků, kterých dříve užívali. V Pomezí sice
nadále pracují s osvědčeným hledáním klíče nutného
k odemknutí dveří, nové možnosti herního zapojení však
neobjevují, ba právě naopak. Scénografie v Letec/L´Aviateur skýtala řadu drobných úkolů: v písčité místnosti bylo
možno pod nánosy písku odkrývat lidské stopy a zvířecí
kosti, jinde zase dotvořit zdobenou stěnu prostřednictvím
barevného bramborového tiskátka. Aktivity sice nikterak
neozřejmovaly ani nerozvíjely příběh, významně však

Výchozí bod – vizuální složka
má stále důležité slovo
Přestože tvůrci v Pomezí nově vycházejí z uceleného
příběhu, od své předchozí tendence budovat atmosféru
skrze prostředí, které diváka vtahuje hlouběji do fikčního
světa, neupouštějí. V případě Letec/L´Aviateur napomáhal uzavřenější prostor menšího domu vytvářet obraz
intimního vnitřního světa spisovatele Exupéryho. Snové
prostředí bylo budováno prostřednictvím četných scénografických prvků: v některých místnostech bylo možno
vystoupat na žebřík a vnořit hlavu do bílých oblak, prohlédnout si nebo i ochutnat červánky zavřené v lahvích,
vytvořené z cukrové vaty, či se na houpačce přiblížit
hvězdné obloze.
Tvůrci v Pomezí u některých místností nově kladou
důraz zcela na realističnost výpravy. V různé části pohraničního města se v souladu s příběhem proměnily desítky
místností třípatrového domu. Součástí fiktivního města
jsou soukromé byty a pokoje obyvatel, velký koloniál zařízený do posledních detailů dobovým zbožím a obchodnickým vybavením. Ve městě se nachází kadeřnictví opatřené realistickými nástroji, ale také výtvarnou instalací
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podporovaly celkovou hravost inscenace. Nejzajímavějším
z prvků, od něhož se nyní upouští, je úkol, kterého se divák mohl zhostit po nalezení růže s lístkem s nápisem
„Předej mě některé z Antoinových žen.“ Jak vidno, u Letec/L´Aviateur byli diváci daleko aktivněji zapojováni do
průběhu představení a herci ještě více vystavováni přímé
a nepředvídatelné interakci s nimi.

odjímání či dávání různých předmětů a zadávání drobných úkolů.
„Dobrý den, pomůžete mi s rozvěšením výzdoby na slavnost?,“ žádá mě mladá dáma v norkovém kožichu. S radostí
přijímám a následuji ji. Po celou dobu na mne mluví a seznamuje mě s účelem naší činnosti. Záleží zcela na mně, zda se
do konverzace zapojím a pokusím se ji dále rozvinout.
Další možností, jak herci mohou navázat kontakt,
je dotyk. Stojím ve dveřích kapličky. Uvnitř klečí drobná žena
v tmavém kabátku a tiše se modlí. Přicházím k ní blíž. Otáčí
se a bere mě za ruku. Krátký úsměv střídá opět chvíle modlení. „Tak, a teď si můžete něco přát,“ šeptne a končí společnou
jedinečně strávenou chvíli. Přestože tato činnost nikterak
nepřispívá k rozvinutí děje, vnáší do průběhu představení nepředvídatelnost a poskytuje ojedinělý oboustranný
zážitek.
Imerzivní divadlo se vymezuje prostřednictvím velké
intimity, což úzce souvisí s hereckou technikou. Mimická
drobnokresba a výrazová gesta musí být kvůli diváckému
pohledu, často blízkému a detailnímu, vytříbená a precizně provedená. V případě herečky Kateřiny Dvořákové
se setkávám s přesně odměřeným množstvím příznakových gest, která dávají vyplynout na povrch pravému
stavu narušené mysli její postavy, baronky M. Zprvu
afektované gesto křečovitých rukou přechází v záměrně umírněný pohyb – vše je fázováno a nese se v duchu
promyšlené práce s vnitřním napětím. Dvořáková skvěle
projevuje také schopnost improvizovat a flexibilně reagovat na nepředvídatelné divácké podněty. Jak již bylo
řečeno, k jejich vzniku ale tvůrci naneštěstí nedali mnoho
příležitostí. Výjimkou jsou zvonečky a gong s paličkou,
zavěšené na dvou místech na stěnách kanceláře baronky.
Na ně může divák kdykoliv dle libosti zazvonit. Pokaždé,
když se tak stane, bere herečka tento impulz do hry s naprostou přirozeností. Ba co více, z reakce na tyto zvuky
vytváří další příznakové gesto – svůj rychlý dovnitř obrácený pohled zaměří na předmět, nikoliv na samotného
diváka, jako by se jednalo o barončinu halucinaci, které
by se u této zvláštní dámy nikdo nepodivoval. Herecký
partner Dvořákové, Kryštof Bartoš, představitel Tausika,
tento prostředek ještě podtrhuje, protože sám na hlasitý
zvuk nikterak nereaguje. Herectví Dvořákové je naplněné
hravou jiskrností a ani v nejmenším nelze říci, že by bylo
přepjaté či přehnaně vážné, protože díky přirozené hra-

Výchozí bod – počáteční
interakce je vložena zcela
do rukou herců
Udržet si pozornost diváka, stejně jako schopnost
vyvolat v něm touhu jít s postavou, odkrývat její motivace
a sledovat její vývoj patří k základním hereckým cílům
divadla. V obou inscenacích Letec/L´Aviateur a Pomezí
tvůrci pracují s rozličnými hereckými přístupy. První je
postaven na diváckém sledování postavy zcela ponořené
do svého světa, nevybízející k interakci. Druhý naopak
stojí na společné interakci s divákem, kterou herec záměrně vyhledává a jde jí vstříc. Oba tyto postupy jsou
v Pomezí záměrně budovány a doplňují se, u některých
herců lze dokonce sledovat jejich kombinování.
Režiséři dávají hercům v Pomezí možnost využívat
vícera prostředků, jak aktivizovat diváka. Na jeden z nich
už bylo poukázáno, jedná se o výjimku z pravidla mlčení, která dovoluje vést rozhovor, pokud je divák hercem
přímo vyzván. Do inscenace vnáší přímější a daleko
osobitější interakci. Dalším aktivizačním prostředkem je
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Výchozím bodem
divácké cesty imerzivním
představením

vosti dokáže s partnery hereckými i diváckými proměnit
také komický potenciál situací.
Do tančírny vstupuje mladík Tausik. Nemluví, jen pečlivě
a s odstupem zkoumá okolí. V jeho prvních krocích městem je
znát váhavost a opatrnost, ta se ale zároveň mísí s dychtivou
zvědavostí. Pohledem mě opakovaně vyzývá k následování.
Vydávám se s tímto cizincem na společné objevování doposud
neznámého města.
Kryštof Bartoš, představitel mladého Nicholase
Tausika, po celou dobu představení poutá pozornost
udržováním očního kontaktu s divákem, kterého tím
vybízí k následování. Je znát, že tento důsledně dodržovaný princip je mu vskutku vlastní. Díky Bartošově
interpretaci se v Tausikovi mísí dvě stejně silné roviny,
které tvůrci vložili už do samotného scénáře: ztvárňuje
muže, jenž je zároveň původcem lži i její obětí. Jak se postupně ukazuje, profesní důvody jeho návštěvy Pomezí
jsou zcela jiné, než uvádí, a lží je zásadně opředená i jeho
minulost, což se mu nakonec stává osudným. Šarmantní
a důvtipný mladík je zároveň původcem, ale i obětí milostných pletek, přestože jeho nemravné úmysly vedou
výhradně k zhrzeným reakcím oklamaných žen. Díky
hercově interpretaci se v divákovi skvěle mísí antipatie
vůči bezpáteřnímu sobeckému floutkovi spolu se soucitem s nic netušící obětí. Všechny zmíněné okolnosti
a motivace jsou v hercově projevu obsaženy, postupně
vyplouvají na povrch a nakonec skutečně vedou k obrazu
muže, s nímž lze v mnohém sympatizovat, protože ani
v nejmenším nepůsobí ploše. Vrcholem se stává Bartošovo ztvárnění závěrečné cesty městem.
Vnitřně rozervaný Tausik se setkává se svými proviněními a běsy. Sleduji existenciální boj - útrpný, vysilující, nejtěžší
z nejtěžších. Probojovává se tam, odkud není návratu. Na znamení touhy po očistě na sebe sype hlínu a tváří v tvář sobě
samému pozvedá vzhůru prázdné dlaně. V tiché scéně se spolu
s ním setkávám se smrtí. Díky důmyslně budovanému vztahu
mezi hercem a divákem nechci nic než odejít do vedlejšího
pokoje a držet tryznu za zemřelého. Mou osobitou cestu představením ukončuje scéna, která ruší hranice mezi divadlem
a skutečností. Před okamžikem od nás odešel člověk, víte to?
V pokojích je zhasnuto.
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je otevřenost vůči fiktivnímu světu a touha do něj
proniknout. Na tvůrcích pak je, aby divákovi dali možnost
se v tomto světě co nejsvobodněji pohybovat. Mou
individuální cestu Pomezím na rozdíl od Letec/L´Avitateur
již od počátku vedla touha po objevení příběhu. Tato
snaha se ale z výše uvedených důvodů stala postupně
čím dál více svazující. S tím úzce souvisela také má
tendence sledovat pouze jednu z postav, jen v takovém
případě se totiž jednotlivé příběhy staly srozumitelnými
a díky budovanému vztahu mezi hercem a divákem
nesrovnatelně silnějšími, čímž bylo možno ponořit
se snáze do fikčního světa.
Závěrem tedy shledávám, že od dříve nastolené tendence budovat fiktivní svět skrze celkové prostředí směřovali tvůrci svou pozornost podstatně více k narativní
složce, čímž režisérský rukopis v konečném důsledku
pozbyl některých charakteristických rysů. Prvním z nich
je hravost spojená s interaktivní scénografií, pro první
inscenaci tolik příznačná. Stejně tak odpadla již dříve
nalezená divácká možnost do fikčního světa přímo zasahovat a herecká nutnost na tento zásah v blízké interakci
spontánně reagovat.
Na základě prvních dvou inscenací Letec/L´Avitateur
a Pomezí je zřejmé, že v práci s jednotlivými složkami
tvůrci hledají jejich poměr a dominanci a naprosto přirozeně se snaží artikulovat svůj svébytný rukopis. Při tomto
postupu však nikdy neztrácejí ze zřetele divákovu individuální cestu představením, postavenou na osobitých
setkáních, ať už s hereckou akcí či imerzivní scénografií,
což se stává výsadou obou inscenací.
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hra

autor_tereza joslová
foto_Aneta Švancarová

Tereza Joslová je rodačka z Prahy
a absolventka Katedry teorie a kritiky
pražské DAMU. Mezi její koníčky patří
divadlo, móda a jóga. Milovnice asijských
specialit a pálivého jídla svou prvotinu
Marcelka napsala během kurzu tvůrčího
psaní pod vedením guru Romana Sikory.
Tereza je mladá a pohledná dívka, která
dávno zjistila, že život není jenom duha,
ale přesto je v koutku duše přesvědčena,
„že všichni lidi nejsou zlí.“
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Marcelka

Marcelka: Žena zralého
věku kolem šedesáti
let, ale působí starším
dojmem, zanedbaného
vzhledu. Pravidelně jezdí
na autobusové lince 107.
Sedává na zadní pětici
sedaček, přesně uprostřed.
Působí tak, jako by byla na
piedestalu, což propůjčuje
jejím slovům zvláštní punc
vážnosti. Svou promluvu
adresuje celému osazenstvu
autobusu.

tvorba

(Marcelka si odkašle, nikdo na ni nereaguje, každý si hledí svého … opět si odkašle …
zase nic … ještě jednou si odkašle, zakucká
se a rozkašle se šeredným kašlem na celý
autobus. Lidé se otáčejí Marcelčiným směrem se znechucenými výrazy. Marcelka
zvedne ruku se zdviženým ukazováčkem
a ze záchvatu kašle přejde v úsměv, však
téměř synchronně se lidé, kteří ji do té doby
pozorovali, obrací zase zpět. Marcelku to
ale už neodradí.)

Marcelka:

(trapně) … no jo, no jo … to máme ale
dneska hezky co? (rychle se porozhlédne
po autobusu, nikdo si jí nevšímá), no jo,
no jo … já vim … je tam tma jak v prdeli,
a to je teprve pět … teda pardón …
v prdeli, to jsem nechtěla říct … to je
blbý slovo … ale jako výstižný, néé?
(Marcelka se zamyslí) Ne, ale jako vážně
… kde jinde je taková tma? ... jako kde
jinde … já si myslím, že tam je přesně
taková tma jako tady … protože tam
jde světlo taky jen jako … noo, jak bych
to řekla ... jako jediným otvorem …
prostě tou dírou …a…..a…a pozor ...
k nám jde světlo taky jen tím měsícem
támhle … a ten vypadá zrovna jako
ta díra … (Marcelka značně potěšena
svou filozofickou úvahou se vítězoslavně
rozhlédne po autobusu, nikdo si jí opět
nevšímá)…no….no…no do háje … tohle
je trapný ticho jako na mym prvním
rande … (rozřehtá se a vybírá náhodnou
oběť, mladíka na sedačce před ní a celou
promluvu svěřuje jemu) … no vy ste mu
takovej podobnej … ne fakt, vážně …
uplně jako von … von byl taky takovej
samá kost a kůže … jak se menuješ …

Mladík:

(rozpačitě hlesne) Milan.

Marcelka:

… no tak, tak se ten můj nemenoval …
to byl Karel … no a já jsem Marcelka

67

(podává mladíkovi ruku, ten si ji
významně prohlíží, ale pak mu slušnost
nedovolí a podá Marcelce ruku zpět …) tak
na tykačku ne! (Marcelka rychle vstává
a líbá mladíka na tvář; všichni, kteří scénu
vidí, se zachvějí) … no schválně, v kolika
myslíš, že jsem to první rande tak měla,
hmmm?? no hmm … nevíš, viď … no
vidíš … já už taky ne … jen vim, že to
bylo děsně trapný … teda jako to mlčení
joo … víš, jak jen jako stojíš a čumíš …
a přitom děláš, jakože vůbec nečumíš …
ale jakože tě napadaj vážně jako vážný
myšlenky, jooo. (Marcelka překonává
svůj původní ostych a plynně přejde
do vyprávění, hází si nohu přes nohu,
vybaluje tabák a papírky a začíná balit
cigaretu. Postupně si získává pozornost
celého osazenstva autobusu) … no jako
já se nezdám joo, ale mě často napadaj
jako fakt vážný myšlenky (rozřehtá
se a pak hned vážně) … jako vážně …
nevěříš, co? (Mladí vystupuje a trochu
s ostychem zamumlá)

Mladík:

Na shledanou …

Marcelka:

(Mladíka si už moc nevšímá, stala se totiž
středem pozornosti. K celému autobusu.) ...
papa ... nevěřil asi (rozřehtá se, zhluboka
popotáhne a utře si nos rukávem) … jojo
… ten můj starej taky nevěřil, a jak to
s nim dopadlo … no jo … kanec jedna
stará! ... no jo, jenže von vám jako ten
kanec taky pošel … prostě najednou …
eh … a bylo … hlavně že říkal „Marcelo,
nehul!“... no jo … to von mi takhle říkal
… Marcelo … mně se to nikdy nelíbilo …
a tak jsem hulila dál … (Marcelka se na
chvilku odmlčí, olízne cigaretu – dobaleno,
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začíná opět mluvit, ale jako by už nevěděla
o čem, začíná zcela jinak, nenavazuje)
jooo, vždycky mi říkávali: „Marcelko,
z tebe bude jednou modelka“ a já si v tý
době říkala proč ne, že jo … taky proč
ne, figuru jsem na to měla ... ti řikám
... figuru jsem na to měla …(zachechtá
se) nevěříš? Si sáhni!! (atakuje dalšího
cestujícího, následuje burácivý smích
střídaný hlubokým chrčením)… ale víš,
co bych jim řekla dneska?! Víš co?
Hele jo: “Marcelko z tebe bude jednou
modelka“ a Marcelka na to: „Jdi do
prdele!“ (rozřehtá se, smích se opět střídá
s chrčením)…přesně takhle bych to
řekla, viš : „...do prdele!“... (Marcelce
na zem upadne cigareta, nahne se a zvedne
ji) ... no ty vole, to zas budu nemocná!!
Ale maminka, maminka vždycky říkala,
že když to zvednu rychle joo (opět
upustí cigaretu a názorně demonstruje
svou teorii) … takhle … tak se ti nic
nestane … ale teda (opět upustí cigaretu)
… musíš takhle rychle … prostě fakt
rychle! Maminka pak ještě říkala, ať
těm chlapům nenaletím joo … no a víš
co, já tý svini naletěla … teda né jako
mamince … ta svině nebyla … ale ten,
co jsem si ho vzala … ten byl svině …
a to ti říkám! No, ale naštěstí … žádný
děti … to já sem si zase dala pozor, to
jako jo … ale pak sme se rozešli, joo ...
no a pak sme se rozešli (při vzpomínce se
jí zlomí hlas) … to nebyl ten, jak jsem vo
něm už mluvila … ten nestál za nic … to
tenhle mi říkával: „Marcelko, nehul!“
... chápeš to, MARCELKO … (dojatě) no
a jak jsme se rozešli, tak mně ti to bylo
líto … jako fakt docela hodně … no …
jako hodně … a tak sem … no a tak sem
si řekla: „Marcelko, ty vole!“… ne, fakt,
takhle sem si to řekla …“Marcelko, ty
vole, všichni lidi nejsou zlí, to jen ta
svině jedna“… a to jsem si řekla ... no
a teď tady sedím a je mi krásně … tady
mezi váma … fakt, vážně … mám pocit,
že někam patřím.
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(Marcelka se rozhlédne po autobusu. Místa
kolem ní jsou prázdná, většina cestujících
se mačká v přední části vozu. Autobus dojede na další zastávku. Nastupuje muž v obleku a neznalý situace usedá na prázdné
místo poblíž Marcelky. Marcelka jej chvíli
pozoruje, a pak nevěřícně.)
Marceli, Marceli si to ty?! (cestující je
očividně zaskočen, Marcelka se zvedá a jde
k němu – objímá ho. Cestující se nechá, ale
je znát, že se bojí.) No Marceli, ty vole
… to bych nikdy neřekla, že tě potkám
tady … tady na stosedmičce …(cestující
kouká)…kde se tady bereš, tys vždycky
jezdil dvěstěpětkou a nedals na ni dopustit … no, to je jedno, já tě tak ráda
vidím ty vole (opět objímá cestujícího –
ten je stále vyděšen). Nechceš ubalit?

Cestující:

Promiňte?!

Marcelka:

… jako cigáro myslím … (rozchechtá se)
... cigáro … prej ubalit … ta čeština, viď
ty vole … to je stejně bezva jazyk … ale
teď už bych nikomu neubalila. Dřív jo,
to jsem se uměla voháněť, ale teď … už
to není, co to bejvalo. Pamatuješ tenkrát
v tý hospodě. To sme tam byli ty, já
a Karel … a pak ten debil, no … jak se
jmenoval … měl takový … no … takový
vlasy … víš … pamatuješ? (Cestující
vrtí hlavou. Chce něco říct, ale Marcelka
pokračuje.) ... no to je jedno, ty vole … ale
jak na nás vyjel a vy, že se prej nebudete
s nim prát, tak jsem musela já ... (Opět se
rozchechtá. Cestující se začne nenápadně
odsouvat od Marcelky.) No ale ty vole
Marceli, vokaž se! Ty vole, vždyť ty máš
kvádro! Kdes ho vzal?
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Cestující: (vyděšeně a nechápavě) …
v obchodě?!

Marcelka: … no to ne … to ti nevěřim,

Marceli, jako vážně? To kecáš! Fákt?!
Marceli, tak to je hustý!! Takže už
seš zas v pohodě? No, co? Seš? Seš?!
Marceli, řekni!
Cestující: (neví, co má dělat, marně se
rozhlíží po autobusu a hledá očima pomoc
ostatních cestujících. Ti ale předstírají, že
se jich situace netýká a dále se posouvají do
jiné části vozu směrem k řidiči.)
Marcelka: Marceli, ty vo tom nechceš
mluvit? Mně to přece můžeš říct ... ty
vole ... já tě fakt, tak ráda vidím (Zase
jej objímá. Cestující je už apatický a objetí
se poddává.) … no a co teda to kvádro?
Marceli, ne! To mi neříkej! Ne! To sme
si říkali, že nikdy dělat nebudeme! Že
je to pod naši … jak je to slovo … ty vole,
teď mi vypadlo … noo … JO! Úroveň!
Marceli, ať ti je sebehůř, tohle prostě
není … to … no do prdele … to …. Ježíš …
pardón (podívá se nahoru a pokřižuje se)
... já nechtěla. No do prdele, jak to … co
jsem to … chtěla?
Cestující: (už je mu jasné, že se Marcelky
nezbaví) … mluvila jste, že něco není …
a pak jste větu nedokončila.
Marcelka: (kouká…rozřehtá se) mluvila
jste, nedokončila jste … Marceli,
ty vole … jak to mluvíš? Etický!!!
Vidíš! Marceli, ty vždycky víš, jak mi
nenápadně pomoct, co?! (spiklenecky do
něj šťouchne) … no … víš (začne trochu
šeptat) jakože to není etický, víš.
Cestující: Co?
Marcelka: (nahlas) No, žes ten oblek
ukradl! (celý autobus se otočí jejich
směrem)
Cestující: … ale já jsem ...
Marcelka: Ne, tak já to chápu Marceli
… ale prostě … to se nedělá … to ti
nestačily nějaký tepláky … to musíš mít
hnedka kvádro …
Cestující: Nezlobte se…
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Marcelka: … se nezlobim … ale ty vole,
vždyť ti to ani nesluší … není ti to velký,
Marceli??
Cestující: Myslíte?
Marcelka: …noo, myslim (začne jej
poplácávat po zádech, pak se zarazí…
rozchechtá se) … a do prdele …Vy nejste
Marcel … já sem kráva! To je jasný, že
ne! Marcel nikdy neměl takovou pihu
na ksichtě jako vy! No, ale prosím vás …
není vám to blbý
Cestující: Co?
Marcelka …no vydávat se za někoho,
kdo nejste … to je fakt docela neslušný
… (Marcelka se vrací zpět na své místo) …
Já vám to jako vodpouštím, vypadáte
takovej neštastnej…vy byste potřeboval
kamaráda, vypovídat se, že jo…
Cestující: (nemá slov)
Marcelka: No jo, to jámtaky…
a vobtěžuju tim někoho…ale pane…
nezlobte se na mě…ale jako…jestli se
teda neurazíte, jooo…ale to není důvod
k tomu, krást kvádra v obchodech!
Cestující: ALE JÁ JSEM
(téměř křičí) …
Marcelka: … no jo, no jo … dobrý!
My vám vodpouštíme … a hlavně já …
jako já to dokážu pochopit, to zas jako
joo … Vono to totiž, kdybyste neměl tu
pihu na ksichtě, tak ste fakt jako můj
bratr (Z reproduktoru se ozve název další
zastávky, za pár stanic bude konečná.
Marcelka je najednou naprosto ve svém
světě, nevnímá okolní cestující. Jako by
sváděla boj s časem trochu křečovitě chrlí
svůj příběh.) … Marcel, víte … je vám
to jasný … Marcel … noo jako Marcel
a Marcelka … noo maminka nebyla moc
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nápaditá, ale co se dá už dělat, že jo ...
no … takže Marcel je můj bratr… teda
byl … von už jako není … a vidíte, to mi
vůbec nedošlo, že nemůžete bejt von
… hahaha … nooo, tak pardon ... hahah
… cos me si, to sme si, joo … dobrý …
No vidíte …Vy ste mu tak podobnej,
že sem myslela (Marcelka zjihne)… no,
fakt jako von ste … až na ten ksicht …
ale jinak ... jako kdyby ste mu z prdele
vypad! (Cestující vystupuje )… no jo …
tak nazdar, nazdar ty vole, ten mu byl
tak podobnej, že jo ... fakt celej Marcel
… chudák nebožtík jeden, já ho nařknu,
že krade kvádra … chachá … Marcel by
kvádro nikdy neukrad … nikdy … to
zas néé, to jako prr … kvádro néé … to
néé … sice s Karlem, mým prvním, tim
kancem … to kradli lecos … ale kvádra
… to nee, to voni zas nebyli … to … no …
to jak se jim říká … jo! ... bukvice … voni
žádný bukvice nebyli … a vo Karlovi
… no to můžu vodpřísáhnout sama,
že nebyl … chachá … no jo … kanec
jedna stará … kdyby vole neumřel …
tak sme možná byli i šťastný … i když
(Marcelka sebekriticky) no … nevim …
no … asi spíš, ne … von to byl šmaták
… jako Karel myslim … i když vobčas
šmatal pěkně, to zas joo, chachá … ale
to nemyslim … chahá … ale jakože krad,
no … já se to dozvěděla až pozdějc …
jenže do toho navez i bráchu … tak jsem
ho nemohla udat, že jo…jinak bych ho
udala, a nikdy mu už nedala … cháchá …
to je dobý … udala, nedala … cháchá …
možná sem na tu střední přeci jen měla
jít ... ahahahaha ... no, já si myslim, že
tam ve mně něco dřímá … jenže, kdo by
se staral pak vo maminku, že jo … když
Marcel po nocích krad … chaáhá, že jo
… no to by nestih … to ne … no a pak
to šlo ráz naráz ... Marcela s Karlem
chytli … maminka se to dozvěděla, až
z toho chudinka umřela … no … a Karel
ve vězení nastyd, a pak jednou dostal
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zápal plic … a bylo … už to nedal …
blbý co … takový blbý … takhle, když to
jako tady řikám … ale že jo, to ale píše
sám život … chachá … Marcelko ty si
teda třída … píše život … pěkný ne?! ...
nooo … a Marcel pak, nevim co dělal,
fakt nevim … jen pak už vim, že sem ho
dlouho neviděla … až jednou zjistim, že
už není … takhle prostě jako řikám …
najednou nebyl …život je kurva, to zas
jooo, ale já si řekla: „Marcelko ty vole
… ne fakt přesně takhle … Marcelko
ty vole … vono tě ještě něco čeká, to by
takhle nešlo!“… no a taky, že jo … noooo,
potkala jsem svého druhýho druha …
to mi jednou říkali ty vod policie totiž
… druh …jakože von byl můj druh …
jakože sem s nim žila, no … a my se
dokonce i vzali! ...To byl ten, jak mi
říkal – MARCELKO … nooo, já byla
zamilovaná … no von asi míň, když pak
zdrhnul … jenže ten můj druh jooo …
jak říkala policie … ten můj druh … totiž
utek a všechno si vzal s sebou … jako
všecičko … televizi, lednici, šperky po
mamince … těch jako zase moc nebylo,
joo … ale jak no, prostě nevim, jak to
vodstěhoval … ale přijdu jooo, a pračka
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a televize v prdeli … no tak du dál, že
jo a šperky taky v prdeli … noo, a von
… no a von … taky v prdeli … takže
prostě všechno v prdeli a já tam … noo,
maminka to říkala ... že jo … no … já vim
… jenže … já si říkala: „Marcelko, ty vole
… všichni lidi nejsou zlí …“ (zlomeně) ne
fakt takhle sem si to říkala … ne vážně
… a je to pravda jako fakt … (Marcelka
se odmlčí, zbylé osazenstvo autobusu na ni
nevěřícně a trochu se soucitem zírá, nově
nastoupení už pochopili, proč byl autobus
při příjezdu plný pouze v jedné části.
Přesedávají si, odcházejí do přední části
autobusu a kroutí hlavou. Marcelka mlčí
a kouká z okna.) … no jo, no jo … venku je
tma jak v prdeli … já vim …
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