
tvorba 1

ča
so

p
is

 D
A

M
U

 p
ro

 d
iv

a
d

lo
 a

 k
ri

tik
u

Hybris

#29



editorial

Léto se pomalu blíží a redakce Hybris 
se připravuje na povinnou výměnu 
stráží. Ty, kdož čekají už „jenom“ na 
složení magisterských státnic, musí 
opustit naše řady, třeba i proti své vůli. 
Na soustředění v Poněšicích budou 
oficiálně nahrazeny mladšími roční-
ky. Takový je nemilosrdný koloběh 
redakčního života. Možná se však 
některé z redaktorek přihlásí do dok-
torandského studia; to aby mohly dál 
dlít v naší blízkosti jako doktorandský 
dozor časopisu. (Ano, jde jen o odborný 
výraz pro redakční chůvu.)

Melancholický povzdech je na 
místě. Držíte v rukou poslední číslo 
vydané redakcí v tomto složení. Byla 
to spolupráce nesmírně plodná. Tři 
čísla, 27 článků, desítky pondělních 
redakčních rad a tisíce komentářů ke 
každému textu. Tolik zpráv doru-
čených za jeden den snad redakční 
e-mail ještě nezažil. Co se do jeho 
schránky nevešlo, probralo se samo-
zřejmě osobně na radě. A komu jedno 
setkání za týden nestačilo, mohl navíc 
čile debatovat na nikdy neutichající 
facebookové skupině. 

V našich řadách vždy vládla 
demokracie a svoboda slova. Názor 
každého byl respektován do takové 
míry, že podpis pod článkem se stal 
spíše nesmyslnou formalitou. Recen-
ze, názory a analýzy v Hybris jsou ve 
skutečnosti kolektivním dílem. První 
verzi, tu si ještě musí napsat každý 
sám. Následuje smršť komentářů. 
Jelikož si v redakci uvědomujeme, že 
motivace je důležitá, lze mezi návrhy 
úprav pokaždé dohledat také strategic-
ky rozmístěné pochvalné poznámky. 
Díky nim si autor uvědomí, že to s ním 
zbytek redakce myslí dobře, nesesype 

se a dá se do přepisovaní. Bohužel, 
kritika je subjektivní činnost, jež nikdy 
nemůže uspokojit všechny. S pocitem, 
že někoho z redakce určitě zklamal, 
autor odešle novou verzi. 

A zase se strhne bouře připomínek. 
Několik komentářů zpravidla navrhuje 
vymazání částí, jež redaktor dopsal na 
základě postřehů ostatních. Co naplat, 
autor zase upravuje ostošest. Vítězo-
slavně odešle třetí verzi, za jejíž název 
naivně dopíše slůvko FINAL. Jenže 
ejhle – ještě se nějaké ty drobné vady 
na kráse najdou. Redaktor se posilní 
sklenkou vína a třesoucí se rukou 
otevře devět souborů s připomínkami. 
Jaká úleva! Shledá, že tentokrát se nad 
ním ostatní smilovali a vesměs jde jen 
o pár čárek a úpravu slovosledu. Vy-
tvoří FINAL FINAL verzi a odešle ji ke 
stopce. Teď už nezbývá nic jiného než 
se modlit, aby vedení katedry kolektiv-
ní dílko redakce schválilo. 

V předchozích řádcích jsem použila 
značnou míru nadsázky, ale na závěr si 
snad mohu dovolit být trochu senti-
mentální. Vážím si toho, že v letošní 
redakci vznikla velice inspirativní 
atmosféra a naše redakční rady byly 
spíš přátelským setkáním než studijní 
povinností. Velmi nás těšilo rozšířit 
koncepci časopisu na celou AMU. Dou-
fáme, že jsme alespoň trochu přispěly 
k propojování fakult. 

Petra Zachatá
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Divadelní soubor Spektákl 
působí v Praze ve Studiu 
Švandova divadla 
a skládá se ze studentů 
a z čerstvých absolventů 
DAMU a JAMU. Tvůrci 
se soustředí na nové 
interpretace české 
i zahraniční klasiky, 
nahlíží na ni optikou 
dnešní doby, a proto často 
vytváří vlastní adaptace 
známých knižních titulů. 

Do jejich dramaturgické linie tak 
vedle Fausta (premiéra 29. 10. 2016), 
Zmoudření Dona Quijota (25. 10. 2014) 
a inscenace Maryšo! Evo! Dom!(12. 1. 
2015) zapadá i Kronika ohlášené smrti 
Gabriela Garcií Marquéze, která měla 
premiéru 4. 3. 2017 ve Studiu Švandova 
divadla pod režijně-dramaturgickým 
vedením Jana Holce a Davida Košťáka. 
Kronika ohlášené smrti je přitom vý-
jimečná tím, že titul nebyl dosud na 
českých jevištích inscenovaný.

Příběh novely sleduje okolnosti 
smrti jedenadvacetiletého mladíka 
Santiaga Nasara (Jáchym Kučera), 
který je zabitý pro údajné svede-
ní dívky Angely Vicariové (Anna 
Břenková). Smrt je však ohlášená, jak 
již naznačuje samotný název novely, 
a vrahy i motiv zločinu známe hned 
od počátku. Angela má svatbu s boha-
tým mladíkem Bayardo San Románem 
(Jakub Koudela), který ovšem o sva-
tební noci zjistí, že Angela už 

AuTorKA_KARoLínA KRAJčová
foTo_MicHAL HAnčovSKý

KroniKa ohlášené smrti
Divadlo spektákl
studio švandova divadla
režie: Jan holec
Dramaturgie: David Košťák
Výprava: Jozef Hugo Čačko
light Design a projekce: 
Lukáš Dřevjaný
Výběr hudby: Jan Holec
Pohybová spolupráce: 
Martin Talaga
Produkce: Václav Hodonický, 
Carolina Giacomin, 
Petra Lásková
hrají: Jáchym Kučera, Lukáš 
Černoch, Adam Ernest, Anna 
Břenková, Beáta Kaňoková, 
Jakub Koudela, Klára Cibulová
Premiéra: 4. 3. 2017 
Psáno z reprízy: 10. 3. 2017

„Je velice 
krásný 
den,“ řekl 
Santiago 
Nasar
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není panna, a vrátí ji matce. Bratři (Adam 
Ernest, Lukáš Černoch) jdou po dívčině 
přiznání Santiaga zabít. O svém záměru 
ale mluví před každým, koho potkají, aby 
Santiaga někdo varoval. Doufají, že San-
tiago uteče a oni se vyhnou nesmyslné 
vraždě, celému městu se však zdá nemož-
né, že by se to mohlo stát, a tak jej nikdo 
nevaruje. Den po velkolepé svatbě Angely 
a Bayarda je Santiago pobodán u zadních 
vrat svého domu a na místě umírá – „aniž 
by pochopil svou smrt“.

Holec s Košťákem vytvořili autor-
skou dramatizaci Kroniky ohlášené smrti. 
Pro úpravu je příznačný minimalismus 
a repetice, jež potom nechávají vyniknout 
stylizovaným, pohybovým scénám. Hes-
lem inscenace by se tak mohlo stát: ironie, 
grotesknost, stylizace. Tento dojem pod-
poruje i v den smrti Santiagem vyřčená 
věta – „Je velice krásný den“ – přestože „ten 
den pršelo a Santiago byl zapíchnutý jako pra-
sátko“. Již v první scéně vidíme Santiaga 
Nasara v pozici mrtvého - opírá se o stěnu 
tak, jak zde byl zabitý, jednu nohu pokr-
čenou, obličejem směrem k divákům, aby 
byly vidět jeho vytřeštěné oči a pootevřená 
ústa. Tato pozice se v průběhu několikrát 
vrátí jako připomínka nesmyslnosti jeho 
smrti.  Santiago má na sobě černý frak, 
který připomíná svou barvou a svátečností 
oděv do rakve a zároveň odkazuje k vyšší-
mu společenskému postavení bohatého 
mladého muže. Santiago vystupuje sebe-
jistě, zvláště když škádlí služebnou (Beata 
Kaňoková) nebo když své dívce fantazíruje 
o společné budoucnosti a svatbě. 

Divák však nemůže toto vystupování 
naplno ztotožnit se Santiagem, neboť ho 
v situacích vnímá očima druhých postav, 
jeho dívky Flory (Beata Kaňková), matky 
(Klára Cibulková) a klevetných služeb-

ných, které jej považují za nectihodného 
a nemravného muže, jenž si na své bohat-
ství nemohl poctivě vydělat. Tohoto efektu 
tvůrci docilují tím, že Santiago už na za-
čátku umírá, a divák ho tak vnímá jako 
fantom nebo jako vzpomínku jednotlivých 
postav zhmotňující se na jevišti. Tento 
fakt je neustále zdůrazňovaný návratem 
Santiaga do pozice zavražděného. Těžko 
bychom tedy mohli říct, jaký je Santiago, 
ale můžeme sledovat, jak na něj pohlíží 
ostatní. Sluha (Adam Ernest) ho obviňuje 
z nečestnosti, když popisuje jeho honosný 
dům, služebná jej vnímá jako nestydatého 
bohatýra, a proto potom doznává, že jej 
nechtěla před vrahy varovat. Flora na něj 
vzpomíná nejdříve vesele, Santiago jí dává 
květinu a fabuluje, jak velká bude jejich 
svatba. Poté, co se dozvídá o důvodu plá-
nované vraždy, odmítne Santiaga u sebe 
schovat a uvěří klepům, zatímco zmatený 
Santiago netuší, co se s jeho milou stalo. 
Všichni tak podléhají předsudkům, které 
se stávají hlavním tématem inscenace.

Samotného Santiaga vidíme většinou 
veselého, jak čile tancuje s dlouhými 
nočními košilemi visícími ze stropu, 
které něžně bere do rukou jako taneční 
partnerky. Na jevišti košile představují 
závěsy, za které se schovávají služebné, 
nebo provazy, jež si kolem zápěstí omotá 
Bayard, aby se spoutal. Zatímco se svázaný 
přibližuje k Angele, tak mu jeho odvržená 
žena čte milostné dopisy, co mu napsala. 
Scéna metaforicky znázorňuje nemožnost 
Bayarda přiblížit se Angele, která jej milu-
je. Košile také nahrazují zvony, stačí za ně 
prudce zatáhnout a ozve se známý zvuk 
odbíjení. Scénografie (Jozef Hugo Čačko) 
je doplněná bílými pruhy látek uspořá-
danými v zadní části jeviště do kruhu. 
Společně s dlouhými světlými šaty dívek 
scéna připomíná orchestru antického 

jeviště, tento dojem podporuje i stupňovi-
té hlediště, přestože nemá půlkruhovité 
uspořádání. Tvůrci tak na jednu stranu 
kladou neschopnost jednotlivých postav 
jednat a na druhou stranu tragický osu-
dem řízený příběh, ve kterém stačilo, aby 
se jedna titěrnost odehrála jinak a nikdy 
by k vraždě nedošlo. 

Inscenátoři používají roli vypravěče, 
v níž se herci střídají a do mikrofonu 
v pozadí ohlašují názvy kapitol a uvozují 
situace, což podporuje roztříštěnou struk-
turu jednotlivých scén, střípků mozaiky. 
Podobně jako vypravěč, i postavy občas své 
jednání komentují. Když průvodce v San-
tiagově domě popisuje zlaté čajové servisy 
a tapisérie, udělá krok dopředu k divákům 
a polohlasem podotkne, že by si Santiago 
čestně na takové bohatství nikdy nepřišel. 
Tento princip společně se stylizovanými 
tanečními pohyby vytváří poetiku situací, 
které jsou komické a zároveň brutální. 
Například když se bratři Vicariové hádají 
o to, kdo bude mít delší nůž, a přitom tančí 
a mávají s nimi kolem sebe. Nože jsou sice 

Těžko bychom 
tedy mohli říct, 

jaký je Santiago, 
ale můžeme 
sledovat, jak 
na něj pohlíží 

ostatní
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dřevěné a bratři se hádají jako desetiletí 
(dokonce je v inscenaci zmíněno, že jsou 
sice formálně dospělí, ale působí jako dvě 
děti), přitom se ale chystají vraždit.

Stylizovaný pohyb napomáhá ukázat 
hlubší souvislosti situací. Například ve 
scéně, kdy Santiaga bratři probodávají, 
hraje veselá hudba a všechny postavy tančí 
latinskoamerickou čaču. Santiago úplně 
vpředu udává tempo a každý z bratrů se 
k němu nakloní a bodne ho. Posléze do něj 
začnou bodat všechny postavy. Ukazuje se 
tak, že na vraždě mají podíl všichni, neboť 
Santiaga nikdo nevaroval. Veselá hudba 
a úsměv Santiaga, k němuž přichází smrt, 
aniž by o tom věděl, pak působí groteskně.  
Zároveň je ve scéně zvýrazněné, jak posta-
vy nepochybují, že by byl Santiago vinen. 
Služka mu na břicho ve druhém intermez-
zu - kde se zkoumají na pitvě jeho ostatky 
– napíše prase a hnusný. Když se Santiago 
otočí, má přes celá záda napsáno Arab. 
Jde o konkrétní odkaz, který však bohužel 
v představení není více rozveden. Téma 
předsudků je většinou uchopeno velmi 
obecně, podobně jako příběhy jednotlivých 
postav, jež jsou typizované a nemají pro-
pracovanou psychologii, protože inscenace 
je postavená spíše na krátkých scénách. 
Působivé taneční výjevy tak nahrazují 
konkrétnější uchopení tématu a hlubší 
nahlédnutí na problém předsudků, které 
máme například k národním menšinám, 
uprchlíkům nebo různým náboženstvím. 

Téma předsudků se zrcadlí i v dal-
ších postavách. Za své provinění z mládí 
Angela velice trpí a stává se trnem v oku 
rodiny, přestože se ukazuje její jemnocit 
a dobrá povaha v lásce k Bayardovi. Svého 
nastávajícího neoklame, jak jí radily 
přítelkyně, a přijme tak plně svou vinu. 
Ve vleku předsudků jsou i její bratři při 
vykonávání msty na Santiagovi, neboť čin 

spáchají podle svých slov jen z povinnosti. 
Samotný Santiago se tak nemůže bránit, 
neboť je k smrti odsouzený už dopředu. 
Žádná z postav není nevinná nejen proto, 
že ho nevaruje před vrahy, ale také proto, 
že se i po jeho smrti snaží obhájit pouze 
sebe sama. Město je plné ze svatby opilých 
sobeckých kreatur, které se schovávají 
za závoji průsvitných záclon. Dokonce 
samotní vrazi u zpovědi litují jen toho, 
že Santiaga nikdo nevaroval, a vlastní vinu 
popírají. Vykreslení příběhů ostatních po-
stav by mohlo barvitěji rozvinout proble-
matiku předsudků, většinou však ukazuje 
maloměšťácké, úzce provázané společen-
ství, jež se obrací proti jednotlivci a zcela 
jej zničí. Následně si nad touto vraždou 
městečko umyje ruce a nepociťuje žádnou 
zodpovědnost. Inscenace tedy nabízí 
obrazivé scény, taneční kreace, ale kvůli 
zploštělým charakterům někdy dochází 
k zjednodušení problematiky předsudků 
a viny. Střepy rozbitého zrcadla se však 
spojují dohromady a vytváří svébytný svět 
městečka, kde se jednoho krásného dne 
stala ohavná vražda.

Město je plné 
ze svatby opilých 
sobeckých kreatur
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T vůrci inscenace, studenti třetího 
ročníku režie a dramaturgie  
Katedry alternativního a lout
kového divadla Nina Jacques 

a Petr Erbes, se však od konkrétní reality 
spíše odpoutávají a vydávají se cestou 
větší obecnosti – zabývají se charakterem 
politické praxe vůbec.

režisérka s dramaturgem zvolili pro 
analýzu fenoménu politiky rozvolněnou 
inscenační formu řady metaforických 
obrazů propojených daným tématem. 
Zítra si povíme tak svou stavbou připomíná 
například tvorbu Jana Mikuláška a Dory 

Viceníkové v Divadle Na zábradlí. I tento 
tým v několika svých inscenacích jevištně 
prozkoumává výrazné téma, kolem něhož 
rozvíjí řadu velice volně provázaných 
situací.  V Požitkářích se zabývají tenkou 
hranicí mezi životem a smrtí, Posedlost 
se zamýšlí nad různými podobami lásky, 
Hamleti představují tragikomickou úvahu 
nad divadlem a herectvím. ovšem přitaž
livé téma samo o sobě nezaručuje umě
lecký úspěch; záleží na imaginaci tvůrců, 
na hloubce ponoru do zvolené oblasti i na 
schopnosti jednotlivé obrazy pointovat 
a propojit je v jeden sice mozaikovitý, 

Volit Hodné, 
nebo Zlé? 
Povíme si 
zítra…

re
ce

nz
e

Trend politického divadla 
zaznamenává stále větší 
ohlas i v čechách, jak dokázal 
nejen poslední ročník 
Pražského divadelního 
festivalu německého 
jazyka, ale také několik 
tuzemských scén. Divadlo 
noD například uvedlo 
inscenaci Kashy Jandáčkové 
Ve dne v noci pojednávající 
o teroristických útocích, 
mnoho ohlasů zaznamenal 
počin Studia Hrdinů Herec 
a truhlář Majer mluví o stavu 
své domoviny. Také Zítra 
si povíme divadla DiSK lze 
zařadit k tomuto proudu.

Zítra si PoVíme
Katedra alternativního 
a loutkového divadla
režie: Nina Jacques 
Dramaturgie: Petr Erbes 
scénografie: 
Karolína Kotrbová 
Kostýmy: Eva Pavlíčková, 
Natálie Košťálová, Karolína 
Kotrbová 
hudba: Sebastian Jacques, 
Petr Kolman 
lightdesign: Šimon Kočí  
Produkce: Václav Strýček, 
Damián Šulista, Natálie 
Košťálová, Karolína Soukupová
hrají: Jan Strýček, Dominik 
Migač, Julie Šurková, Lumíra 
Přichystalová, Martin Cikán, 
Ladislav Karda, Nataša 
Mikulová, Anežka Kalivodová, 
Anita Gregorec
Premiéra: 24. února 2017
Psáno z premiéry a reprízy:  
21. 3. 1017

AuTorKA_PETRA ZAcHATá
foTo_MicHAL HAnčovSKý
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předělu následujícím po prvním obraze. 
Po odchodu moderátorky a jejího hosta se 
pootočí dlouhé látkové rolety, jež dosud 
tvořily neprůhlednou zástěnu za jejich 
zády. odhalí zadní plán scény, ve kterém se 
ostatní aktéři svíjejí v tanečních pohybech 
nebo laškují u kopírky. A vtom někomu 
zazvoní telefon. obrácením desky stolu je 
odhaleno několik telefonních sluchátek. 
Protagonisté si je začnou přehazovat jako 
horký brambor. Nikdo nechce dávat ve
řejné prohlášení. A pak zpod stolu vyleze 
poslední politik (Jan Strýček), zvedne svůj 
mobil a oznamuje: „Prasklo to.“ Všichni se 
dají na úprk. To, že problém bude potřeba 
co nejrychleji zamést pod koberec, dokládá 
odpočet dnů zbývajících do voleb, promí
taný na rolety. Tento výstup zastupuje scé
ny, které bohužel pouze ilustrují stereo
typy spjaté s politikou a nenabízejí hlubší 
analýzu problému.

Také herci se v souladu s koncepcí při 
tvorbě postav vyhýbají větší konkretizaci, 
tedy kromě kreace Lumíry Přichystalové. 
Devět aktérů se v průběhu představení 
neustále hemží po scéně a navzájem se 

trumfují. Diváci o nich vědí, že chtějí 
vyhrát volby – a to je zhruba všechno. Za 
koho kandidují, na jaký post, jaký je jejich 
program? To tvůrci neřeší, zobrazují je 
jako roj nepoctivých hráčů, jimž jde pouze 
o vlastní prospěch. Jednotlivé postavy tu
díž nemají žádnou individualitu, maximál
ně se od sebe odlišují nějakým výrazným 
rysem spjatým s politickými klišé. Politik 
Ladislava Kardy například ukradne všech
no, co se mu dostane pod ruku, nenápadně 
své úlovky schovává pod naducanou pé
řovou bundu a vynáší ven ze sálu. u kaž
dé z postav však není charakterotvorná 
zkratka takto trefná. Pohledná politička 
Julie Šurkové se vyznačuje kontinuální 
konzumací mrkve, což může být chápáno 
jako absurdní připomínka toho, že i v po
litické branži může být vzhled rozhodují
cím aspektem, jenž nutí především ženy 
k extrémním opatřením. Toto řešení ale 
začne brzy nudit a divák o postavu rychle 
ztratí zájem. Celý ročník nicméně proka
zuje smysl pro situační komiku i pointová
ní výstupů a z dané příležitosti se herecky 
snaží vytěžit maximum. 

ale nikoliv významově roztříštěný celek. 
Zítra si povíme se všem úskalím vyhnout 
nedokázalo.

Představení začíná nadějně přede
vším díky hereckému ztvárnění prvního 
výstupu. Herečky Lumíra Přichystalová 
a Anita Gregorec předvádějí rozhovor te
levizní moderátorky s bývalou političkou. 
Té Přichystalová povedeným ráčkováním 
a přesně odpozorovanými gesty propůjču
je komicky věrnou podobu Petry Buzkové. 
Bývalá poslankyně a ministryně by ráda 
na svou politickou minulost zapomněla, 
zvídavé dotazy moderátorky ji však nutí 
k bilancování a ona se tak dostává do 
defenzivy. Jen co ukáže známky slabosti, 
moderátorka ztrácí svou profesionální 
tvář a promění se v lítou saň; Gregorec se 
nahrbí, pohybuje hlavou jako had útočící 
na svou oběť a nenávistně syčí. Političku 
divné chování moderátorky samozřejmě 
vyvádí z rovnováhy, ale po celou dobu se 
snaží zachovat elegantní postoj a kamen
nou tvář. Vnitřní nechuť exposlankyně 
k řešení bývalé kariéry i její hrůza ze 
všetečných moderátorů je tak vyjádřena 
zdařilým jevištním obrazem. Politické 
působení Petry Buzkové nicméně už dávno 
není aktuální, takže je otázkou, zda jeho 
připomínka publikum ještě dokáže patřič
ně oslovit. odkaz na konkrétní, byť zasta
ralou skutečnost navíc v divákovi vzbudí 
očekávání dalších podobně laděných scén. 

Inscenace se však následně drží v manti
nelech obecnosti a explicitním politickým 
narážkám na reálné kauzy a osobnosti se 
programově vyhýbá. 

Tento záměr tvůrců paradoxně podrý
vá fakt, že nejvíce fungují situace alespoň 
náznakem reflektující konkrétní reali
tu – politické divadlo ostatně čerpá sílu 
ze svého sepětí s aktuální společenskou 
situací. To potvrzuje výstup, ve kterém se 
skupinka politiků pokusí prodat koruno
vační klenoty do Číny, a utužit tak vztah 
s mocnějším spojencem. Bezpochyby jde 
o čitelnou narážku na současné politické 
směřování našeho státu (či některých jeho 
představitelů). Sympatickému čínskému 
pohlavárovi státní delegace podstroju
je misku s rýží, sami se zrníčka snaží 
neuměle nabrat hůlkami – jde o ukázku 
trapného podlézání. Vzápětí vychází 
najevo, že šikmooký muž je ve skutečnosti 
Vietnamec, bydlištěm ve Spálené ulici. 
Šplhavci se tudíž přestanou obtěžovat 
s přetvářkou, jeden po druhém vychrst
nou muži do obličeje svou rýži a odpocho
dují pohrdlivě pryč. Možná příliš modelo
vé gesto, ale díky aktuálnímu náboji (jenž 
chyběl v úvodním výstupu) i komickému 
ztvárnění postavy Vietnamce Martinem 
Cikánem patří tento výstup mezi nej
povedenější. A to také proto, že nechybí 
výrazná pointa. o politice zkrátka nejde 
pojednávat ve vakuu odtrženém od reality.

Tvůrci se zabývají především 
problematikou pokrytectví poli
tické branže. Pro rozjetí kariéry 
veřejného činitele je potřeba 

vytvořit si druhou tvář, a pouze tu nasta
vovat světu (tedy médiím), aby se voliči 
co nejrychleji chytli na lep. Heslem budiž: 
zatloukat, zatloukat, zatloukat; a pokud to 
praskne, vykecat se z toho. Tuto strategii 
vidíme názorně v hudebnětanečním 

Přitažlivé téma 
samo o sobě 
nezaručuje 

úspěch

Inscenace se drží 
v mantinelech 

obecnosti
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se do této aktivity spíše nechce, a když už 
se někdo k diskuzi odhodlá, tupé předčí
tání nabídnutých odpovědí ho přestane 
bavit po prvním odstavci, jen co pochopí, 
oč tvůrcům jde. otázkou je, zda jsou tyto 
lehce nesmělé aktivizační pokusy natolik 
pronikavé, aby diváka přiměly k hlubšímu 
zamyšlení, ke kritice vlastního politického 
jednání. Na Zítra si povíme se publikum 
(tak trochu po česku) zkrátka především 
nezávazně baví. 

Dle očekávání odpočet dospěje 
do voleb, ani v tomto momentu 
ovšem inscenace nevygraduje. 
Dojde k oslavnému tanci, a jak 

to tak bývá, následuje povolební skepse 
vyjádřená melancholickým posedáváním 
u ohýnku zapáleného v kopírce (nyní vo
lební urně). Ironický náboj stvrdí závěreč
ná píseň Heal the World Michaela Jacksona, 
z jejíž přehnaně optimistických slov sar
kasmus prýští proudem, ale celá politická 
revue na samém konci spíše vyšumí do 
ztracena. Možná je to účel a tvůrci se touto 
formou snaží vyjádřit, že po halasné kam
pani jako by se po politicích slehla zem, 
ke změnám nedochází a sliby se neplní. 
Z pozice diváka se jedná o značně rozpa
čité zakončení, což jen podpoří otevření 
obálky umístěné pod sedadlem. Je v ní kus 
papíru nadepsaný (v souladu s všudypří
tomnou obecností) HLAS. Jenže ho není 
kam vhodit. Divák – občan ani nedostane 
možnost demonstrovat, že se podvratnými 
politickými mechanismy odmítá nechat 
ukolébat k nečinnosti. Toto řešení je opět 
možné označit za záměr (změna zkrátka 
není možná), ale problém to nijak neřeší. 
Ve skutečnosti někdo být zvolen musí – 
a na to už obecná rovina inscenace nestačí.

Snaha nahlédnout politické téma v jeho 
všeobecně platných aspektech se tak 
nakonec ukáže jako hlavní slabina. Pro

zkoumání politiky jako fenoménu si jistou 
obecnost bezpochyby žádá, ale zřejmě 
kvůli absenci specifikovanějších postav 
a konkrétnějších reálií se téma vyjevuje 
dosti povrchně. Ve výsledku inscenace 
vlastně pouze naplní všeobecnou před
stavu mnoha občanů, že politika je taková 
efektní habaďůra, nečestná soutěž s pouze 
dočasným vítězem. ocenění si Zítra si poví-
me zaslouží především díky vynalézavému 
způsobu, jakým se tvůrcům v některých 
výstupech podařilo zobrazit veškerou 
absurditu politické branže. Tuto tendenci 
podporují nesmyslné dialogy připomínají
cí právě svou pseudoodborností a třesku
tou seriózností Havlovy hry; Petr Erbes 
ostatně s jednoaktovkou Infiltrace vyhrál 
soutěž o nejlepší divadelní hru na téma 
ferdinand Vaněk dnes. režisérka Nina 
Jacques má zajisté schopnost překvapivě 
pointovat situace a vytěžit z nich co nejvíc 
groteskních momentů, dobře provedené 
scény však tvůrci nedokázali spojit v jeden 
poutavý celek. Zítra si povíme tak kolem 
diváka spíše prošumí (jako většina voleb) 
a nezanechá trvalejší dojem. 

ironický náboj 
inscenace stvrdí 
závěrečná píseň

inscenace se nezaměřuje jen na jednání 
politiků, nepomíjí ani druhou stranu 
mince: chování voličů. Tvůrci zdůraz
ňují tendenci lidí schovávat se do šedé 

bezejmenné masy anonymních občanů, 
ignorovat veřejnou politickou diskuzi 
a nechat sebou manipulovat. V rámci 
takových scén se obracejí přímo na diváky. 
„Budete letos volit Hodné, nebo Zlé?“ po
kládá provokativní otázku Dominik Migač 
v roli charismatického spíkra. Herec se 
vydělí z řad svých souputníků ve formál
ních kancelářských oděvech tak, že si své 
původně černé sako obleče excentrickou 
zlatolesklou podšívkou navrch.  Proměna 
kostýmu přinese změnu chování – nyní 
nešetří svůdnými pohledy a úsměvy. už 
nepatří mezi nenáviděné politiky, teď je 
přece naším přítelem, který nám poradí. 
Zlý se přestrojil za Hodného. Migačův 
výstup je trefnou ukázkou umění mani
pulace. formou řečnických otázek diváky 
sebejistý sympaťák nasměruje tam, kde je 
chce mít – aby nevyhráli Zlí, půjdou k vol
bám; a přece budou volit ty „Hodné“, že. 
Princip, na němž funguje politika, vystu

puje plně na povrch. Takovéto momenty 
hlubší analýzy problému dávají inscenaci 
smysl. Škoda jen, že chvílemi bylo v rámci 
obou repríz sebevědomí manipulátora na
rušeno hereckým zakolísáním, snad kvůli 
výpadkům textu. 

Později se tvůrci k aktivizaci diváka 
ještě několikrát vrátí. Publikum je napří
klad vyzváno, aby vytáhlo chytré telefony, 
přihlásilo se ke speciální wifi síti inscena
ce a vygenerovalo si diskuzi, pomocí níž se 
budou učit debatovat se svým sousedem 
o společenských otázkách. Nabídnuté 
repliky jsou přitom snůškou odborných 
termínů a pseudoučených slovních spo
jení. Tomuto politickému Ptydepe nelze 
porozumět. Celá diskuze se tak zvrhne 
v jeden absurdní blábol, který nikam 
nevede, ostatně jako spousta předvoleb
ních diskuzí, na něž tento vtípek nejspíše 
naráží. Do politiky může přece každý, jen 
když si osvojí patřičnou rétoriku. Divákům 

Princip, na němž 
funguje politika, 
vystupuje plně 

na povrch
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Možná nám připadá, 
že jsme v dnešní době 
schopní naprosto otevřeně 
přemýšlet a mluvit 
o sexualitě a iniciativa 
HateFree by nám mohla 
závidět naši bezbřehou 
akceptaci všech okolo 
nás… Kolik z toho jsme 
si ale prožili na vlastní 
kůži? Kolik jsme 
vychovali heterosexuálů, 
homosexuálů, bisexuálů 
nebo transgender lidí 
anebo s kolika z nich se 
opravdu známe? 

P řed rokem se tehdy ještě 
druhý ročník herectví 
a třetí ročník režiedrama
turgie Katedry činoherního 

divadla rozhodl nad tématem dětství, 
sexuality a dospívání zamyslet pro
střednictvím textu franka Wedekinda 
Probuzení jara ve své bakalářské práci.

„Zajímalo by mě, jestli se toho 
dožiji, kdy moje kniha bude konečně 
nazírána jako zářivé zobrazení života, 
v němž jsem si v každé jednotlivé scé
ně pohrál s bezstarostným humorem, 
který z ní vyplýval,“ doprovází infor
mace o inscenaci na stránkách divadla 
DISK Wedekindova citace. Tvůrci ci
taci zvolili nejspíše z toho důvodu, 
že pro ně již nastala doba, ve které 

AuTorKA_PETRA BRUZLová
foTo_JABUB RA

ProbouZení Jara
Katedra činoherního divadla
autor: Frank Wedekind
režie: Ondřej Štefaňák
Dramaturgie: Martin 
Satoranský
scéna: Ondřej Štefaňák, 
Vojtěch Hanyš
Kostýmy: Vojtěch Hanyš
hudba: Jan Hrubý
Produkce: Mia Kordová
hrají: Anna Peřinová, Denisa 
Barešová, Magdalena 
Kuntová, Filip Březina, 
Vladimír Pokorný, Vojtěch 
Vodochodský
Premiéra: Inscenace vznikla 
jako bakalářská práce třetího 
ročníku režie-dramaturgie 
& druhého ročníku herectví 
katedry činoherního  
divadla DAMU.
Psáno z reprízy: 21. 3. 2017
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sklony k masochismu. Každá z postav si 
drží daný charakter, což vytváří dojem 
jakýchsi stylizovaných figurek, k čemuž 
tvůrci přidávají schematický pohyb po je
višti a dávají tak inscenaci zcizující rámec. 
Nejsou ani tak podstatné samotné postavy, 
ale spíše každá interakce v jednotlivých 
situacích, jelikož teprve z nich dostává
me kompletní obraz vztahů a problémů.  
Pokaždé se nám nabídne jedna dvojice 
– matka a Vendulka, Melchior a Moritz – 
a my můžeme analyzovat vtah mezi nimi 
do určité chvíle. Střídající se scény a dvoji
ce v nich nám postupně odkrývají celý pří
běh. Ironičnost a vtip poklidně plynoucí 
inscenace odlehčují vážná témata sexuální 
orientace, strachu, důsledků neznalosti 
a my se prostě pousmíváme nad naivností 
těch mladých lidí. Konflikty rychle pomíje
jí, jako by se nic vážného nestalo. Dokonce 
i k smrti dochází jen tak „na oko“ (v jedné 
chvíli vidíme postavy Moritze a Vendulky 
mrtvé a v zápětí oba odcházejí za scénu 
připravit se na děkovačku). 

filipu Březinovi je režií dáno pojmout 
filozofujícího Melchiora ne jako styli
zovanou postavu figurky, ale spíše jako 
pokrokového studenta s bohatým vnitřním 
životem. Civilnější pojetí neumožňuje Bře
zinovi si s postavou pohrát natolik, jako 
se to daří ostatním hercům, kteří vyměnili 
psychologii za expresivní stylizaci, a proto 
se Březina mezi nimi lehce ztrácí. Klade 
větší důraz na význam slov než na pohyb 
a gesta, zároveň však jako by skrýval prav
du někde hluboko uvnitř a nevěděl, jak ji 
předat. Březinův Melchior je také jedinou 
postavou, která nezůstala lehce naivně 
povrchní. Působí jako starší bratr, co už 
získal zkušenosti a předává je mladšímu. 
Při dialozích s Moritzem Melchior posouvá 
rozhovor k dalším tématům a zároveň vše 
uzemňuje vyspělými názory. Na to ne

bude text konečně interpretován jako 
vtipný a bezstarostný a témata již nebudou 
tabu. Nejedná se však v našem kontextu 
o až příliš „odlehčenou“ inscenaci na to, 
aby otevřela kterékoli zmíněné téma?

Inscenace Probouzení jara ukazuje 
dospívající děti na začátku jejich zkuše
ností se sexualitou a láskou. Příběh se 
odehrává na pozadí bílé neposkvrněné 
plochy přesně ohraničující místo jednání 
(scénu vytvořili ondřej Štefaňák a Vojtěch 
Hanyš). Jelikož herci bílou zeď protrhnou 
hned na začátku, odkryjí křehkost navrst
veného papíru, neprůhledných a na první 
pohled nedobytných problémů spojených 
s dospíváním, které papír představuje.  
Děti zjišťují informace o sexu hlavně jeden 

od druhého, přičemž dochází k různým 
nedorozuměním a nepochopení. Ústřední 
trojicí jsou spolužáci Melchior, Moritz 
a Vendulka, kteří každý jiným způsobem 
prahnou po poznání, co je to být dospělý. 

r ežisér ondřej Štefaňák a dra
maturg Martin Satoranský od
vedli pozornost od rodin každé
ho studenta a zaměřili se jen na 

podstatné momenty ve vztahu rodič–dítě. 
V inscenaci nechávají například matku 
Vendulky, jejímž prostřednictvím ukazují 
neschopnost rodičů komunikovat s dět
mi o intimních věcech a z toho plynoucí 
důsledky hlavně pro mladé dívky. Ústřední 
trojice spolužáků by se dala rozdělit na 
heterosexuála, homosexuála a slečnu se 
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chtěně přivede Vendulku do jiného stavu 
a ta po špatně provedeném potratu umírá. 
Moritz páchá sebevraždu po nedokončení 
školy; Melchior si dává tyto dvě nešťast
né události za vinu. Těžko říct, kdo nese 
větší odpovědnost za touhu vyzkoušet 
něco neznámého a zakázaného v případě 
Vendulky a Melchiora, nebo jestli Moritz 
obrátil zbraň proti sobě z neopětované lás
ky ke spolužákovi. Na Březinově Melchio
rovi nepoznáme bezpečně, co se mu honí 
hlavou a jak se doopravdy cítí.

A nna Peřinová jako nepoučená 
a do jiného stavu přivedená 
Vendulka dokázala nejen oživit 
holčičku v šatičkách, co jí svítí 

očka zvědavostí, když dostává dárek, 
ale také přenést první známky vzrušení 
mladé dívky, když pocítí bolest při švihání 
prutem, která je jí překvapivě příjemná. 
Intuitivně se střídající polohy nejpřesněji 
odpovídaly věku kolem 14 let, kdy uvnitř 
nás ještě dřímá dítě, které si rádo hraje, 
ale  už i zamilovaný dospělý. Anně Peři
nové nahrává také její tělesná dispozice 
drobné slečny, čehož si je dobře vědoma 
a s od přírody danými nástroji komplexně 
pracuje ve prospěch postavy.

Moritze si Vladimír Pokorný doslova 
vychutnává. Nepřiznaný homosexuál si 
kompenzuje svoji zženštilost doplňky 
z dámského šatníku a nenápadnými dote
ky nechtěně vyznává své city Melchiorovi, 
který to vnímá spíš negativně a sám ho 
poučuje o ženském těle jako důležitém 

dojem 
stylizovaných 

figurek

děti na začátku 
zkušeností 

se sexualitou 
a láskou
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žením nastavené stylizace a charakterů. 
Matka z výšky shlíží na svou dceru a upnu-
ta nejen do šatů, ale i do svých konzerva-
tivních názorů odmítá své dceři osvětlit 
koloběh života. Pak může jen přihlížet, jak 
jí dítě umírá po nezdařeném potratu. S úz-
koprsou, rádoby kamennou matkou Denisa 
Barešová neměla problém, naopak, přesně 
vystihla povýšenecký styl řeči i chůze 
postavy. U Magdaleny Kuntové už projev 
nebyl tak sebejistý, i když si s mladou 
promiskuitní slečnou pohrávala chvílemi 
velmi dobře. Nedostala jako postava moc 
prostoru a objevila se vlastně až v druhé 
polovině, takže chvíli trvalo, než si ji divák 
zařadil. Možná jen chybělo trochu více 
energie a sarkasmu, kterými v určitém 
okamžiku postava spolužačky vynikla. 

V ojtěch Vodochodský si odříkal 
postavu otce v jediné scéně 
nad hrobem Moritze, kde skoro 
nezúčastněně obviňuje Melchi-

ora z vraždy, ale daleko lépe se uvedl jako 
„kdosi“ z jiného světa, kdo Melchiora na 
konci příběhu zachrání před smrtí. Jelikož 
ani text jednoznačně neurčuje, co je to za 
postavu, ponechali tvůrci Vodochodského 
jako „herce bez role“ a ten během odklí-
zení rekvizit, otevírání okna a přípravy 
ostatních na děkovačku jen tak mimocho-
dem odvrátí smrt hlavní postavy. Zde bych 
asi pozitivně nehodnotila přímo výkon 
herce, ale nápad tvůrců na narušení dosa-
vadní poetiky inscenace. 

Wedekindovo Probuzení jara není ta-
kovým kalibrem jako například Shopping 
and fucking Marka Ravenhilla, ale možná 
jen proto, že je dělí 105 let. Na člověka 
žijícího na přelomu 19. a 20. století text 
zcela jistě působil jako skandální, protože 
si nikdo příliš nepřipouštěl existenci jaké-
koli jiné sexuality. Wedekindova vysněná 

doba, kdy se text bude hrát s humorem, 
tu však ještě zdaleka není. I v roce 2017 
existují země, které dle svého oficiálního 
stanoviska nemají mezi svými občany 
homosexuály nebo kde je pohlavní styk 
mezi osobami stejného pohlaví ilegální, 
za všechny příklad Bělorusko nebo Indie. 
Někdo by mohl jistě namítnout, že to 
nejsou „západní“ země, tedy jiná kulturní 
tradice a náboženství. Takže my na západě 
jsme jiní? Nevím, zda by v Polsku, Irsku 
nebo v protestantské části uSA souhlasi
li. Pokud bylo záměrem tvůrců opravdu 
tematizovat sexualitu jako takovou, zvolili 
až příliš odlehčený způsob. V inscenaci se 
příběh zdá divákům najednou vzdálený 
a mne osobně nepřekvapil žádným ná
zorem na téma sexuality, dospívání nebo 
vztahů rodičů a dětí. Některé důležité zku
šenosti mladých studentů se jevily spíše 
banální a kromě akcentovaného dospívání 
nevidím další podstatné téma inscenace. 
Ne že by to nestačilo, problémy máme 
stále stejné jako teenageři na konci 19. 
století, proto je rozhodnutí hrát o mladé 
generaci pochopitelné. V tom případě ale 
Wedekindův text nepovažuji za správnou 
volbu, jelikož nebyl jen líčením problémů 
mladých, ale otevíral pro tehdejší společ
nost mnohá tabu. 

Moritze si 
Pokorný doslova 

vychutnává

objektu pozorování. Jediné, na co se Moritz 
spoléhá, jsou školní výsledky, které ho 
motivují a díky nimž uniká před vlastními 
problémy, a slouží mu také jako záminka 
k rozhovorům s milovaným Melchiorem. 
Bohužel není úspěšný ve svém studiu, 
a ztratí tak nejspíš poslední naději na svou 
smysluplnou existenci. Pokorného Moritz 
jako blonďáček menšího vzrůstu pobíhá 
po jevišti a k naivním názorům a chaosu 
ohledně své vlastní orientace už mu chybí 
jen plyšový medvídek, jemuž by se snad 
mohl svěřit. Místo něj vytahuje pistoli 
a zastřelí se. Kontrast mezi postavami 
Pokorného a Březiny je prohlouben právě 
stylizací Moritze do plachého kluka s trha-
nými pohyby, pisklavým hlasem a vystra-
šeným pohledem.

Trojici doplňují vedlejší postavy matky 
Vendulky (Denisa Barešová), otce Mori-
tze (Vojtěch Vodochodský) a spolužačky 
(Magdalena Kuntová), s poctivým dodr-

K smrti 
dochází jen 
tak na oko.
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AuTorKA_TEREZA PAvELKová
foTo_JAn HRoMáDKo

listopad 2016, Schaubühne, Berlín. 
Sleduji autorskou inscenaci 
s názvem FEAR jednoho z velikánů 
současného německého divadla, 

falka richtera. V době vzrůstajícího ra
dikálního nacionalismu má richter zcela 
patřičně potřebu vypovídat o strachu. 
Strachu z rozdílů, z neznámého, cizího, 
z kosmopolitismu, z nejednoznačných 
identit, multikulturalismu a z příliš re
flektované sexuality. Tedy ze všeho, proti 
čemu v Německu bojuje pravicová strana 
Alternativa pro Německo, stejně jako nej
vyšší představitelé krajní pravice po celé 
Evropě. Performeři zahlcují velké jeviště 
politickými slogany a tanečními pohyby 

vyjadřují emoční stavy, jež v nás strach 
vyvolává. Simultánně s tím se v projekci 
objevují portréty představitelů evrop
ských pravicových hnutí (např. Marine 
Le Penové, Beatrix von Storchové, Geerta 
Wilderse či norského masového vraha 
Anderse Behring Breivika) prolínající se 
s obrazy zombie, které se derou ze svých 
hrobů. Sami performeři k tomuto kontex
tu vytvářejí jasnou protiváhu – pocházejí 
totiž z různých kulturních, rasových a se
xuálních menšin. V jednu chvíli vypráví 
tanečník původem Američan, nyní žijící 
v Berlíně, jak mu jeho matka volá téměř 
každý den s otázkou „Slyšel jsi, co zase řekl 
Trump?“ Jindy se herečka androgynního 

Jaká je 
šance, že 
zemřeme při 
teroristickém 
útoku?

Ve Dne V noci 
experimentální prostor noD
režie: Kasha Jandáčková 
Dramaturgie: 
Natálie Preslová
scénografie: 
Pavla Kamanová
lightdesign: 
Tomáš Morávek 
Videodesign: Dominik Žižka
Pohybová spolupráce: 
Anna Fialová
hudba: Killiekrankie
hrají: Anna Linhartová, 
Karolína Vágnerová, 
Jan Meduna, Jiří Roskot, 
Jan Konstera a Jiří Machů. 
Premiéra: 8. prosince 2016 
v divadle NoD.  
Psáno z repríz: 
28. 2. a 21. 3. 2017.

Divadlo noD zahájilo sezónu 2016/2017 
s programovým cílem uvádět autorské 
inscenace, které se zabývají aktuálními 
tématy vycházejícími ze současného 
společenského dění. Dramaturgickou linii 
započala Kasha Jandáčková, absolventka 
režie Katedry alternativního a loutkového 
divadla pražské DAMU, autorskou 
inscenací Ve dne v noci. Režisérka v ní 
pracuje s autentickými dokumentárními 
materiály a vypráví příběhy skutečných 
obětí teroristických útoků, které ukazují, 
jak moc se náš život může změnit 
v pouhopouhé vteřině.

2524



recenzehybris

Tok jednotlivých příběhů 
Jandáčková zcela vědomě narušuje 
a diváky překvapuje jevištními 
nápady, díky kterým se tíživé 

téma inscenace místy značně odlehčuje. 
Do vyprávěcí formy vstupují například 
fragmenty jiných materiálů, především 
videoprojekce a výjevy, které herci začnou 
v druhé části rozehrávat. Studentku 
Loco, dívku Kweukeho, v jeden moment 
komicky ztvárňuje Meduna (stejně jako 
všechny ostatní vedlejší postavy) a přitom 
ho zpoza lavičky „dabuje“ Linhartová. 
Když Kweuke popisuje svůj děsivý návrat 
po útoku do školy, Linhartová s Vagnero-
vou točí švihadlem a stylizovanou hororo-
vou řečí pronášejí dětskou říkanku „Jedna 
dvě, Kweuke jde, nese pytel mouky.“ Ani 
Louisin návrat do normálního života není 
příliš radostný. Nejenže se děsí muslimů 
v metru, ale událost nedokáže ze své 
paměti vytěsnit ani během terapeutických 
sezení. Na malicherné problémy svých 
pacientů proto odpovídá zkomolenými 
slovy myslím/muslím, à la/Aláh, atd. 

Tvůrkyně Ve dne v noci diváka konfron-
tují s událostmi, politickými kauzami, 
se společenskými mechanismy, které zná 
a bytostně se ho dotýkají. Nejenže volí kon-
text poměrně nedávných teroristických 
útoků, ale v různých chvílích také pouš-
tějí reportáže, jimiž byla zaplněna česká 
televizní vysílání bezprostředně po nich. 
Videozáznamy mají převážně funkci ilus-
trativní, dění na jevišti přitom paradoxně 
nijak neretardují. Jsou spíše názornými 
ukázkami doplňujícími vyprávění postav 
a ukotvujícími dění v inscenaci mimo scé-
nický svět. První část inscenace je završe-
na rychlým sledem informativních zpráv, 
v nichž se z úst hlasatelů ozývají čísla 
týkající se počtu mrtvých, zraněných, pře-
živších. Ve chvíli, kdy se policistka účastní 

vzhledu ujímá role Evropy a hovoří za ni: 
„Jsem koncentrační tábor, jsem kolonizace Af-
riky. Moji rodiče byli nacisté, urbanisté, objevi-
telé. Znásilnila jsem jižní Ameriku, v Austrálii 
jsem spáchala genocidu. Donutila jsem Afriku, 
aby mluvila mou řečí a věřila v moji Bibli. Jsem 
vysoká kultura, jsem umění, jsem Beethoven 
a Shakespeare.“ richterova koláž končí 
smírným koncertem performerů, kteří 
nyní vystupují sami za sebe – za představi
tele nového mladého Německa, „berlínské 
hipstery“ v zahradě plné květin. 

FEAR zde nezmiňuji náhodou. Premiéra 
Ve dne v noci mi totiž vzpomínku na rich
terovu inscenaci znovuzpřítomnila a od 
té doby se jí nemůžu zbavit. oba počiny, 
německý i český, lze považovat za příkla
dy politicky angažovaného divadla, které 
o aktuálních otázkách pojednává zábav
nou, odlehčenou a především bytostně 
divadelní formou, díky níž témata na di
váka dolehnou mnohem tíživěji. V němec
kém kontextu je daný typ divadla jednou 
z hlavních současných vývojových linií, 
která se stala až jakýmsi módním trendem 
vycházejícím z hluboko zakořeněné tradi
ce. V českém divadle o podobném soustav
nějším směřování mluvit nelze. Minulý 
rok se velké pozornosti dostalo kupříkladu 
politiku tematizujícímu monodramatu 
Davida Zábranského a Kamily Polívkové 
Herec a truhlář Majer mluví o stavu své do-
moviny (2016, Studio Hrdinů) nebo kaba
retu Městského divadla Zlín s názvem 
Ovčáček čtveráček (2016, rež. Petr Michá
lek a kolektiv); jde však o ojedinělé počiny.

Hlavní hnací silou inscenace Ve dne 
v noci jsou jednotlivá vyprávění čtyř 
postav. Vzhledem k tomu, že se režisér
ka Jandáčková s dramaturgyní Natálií 
Preslovou inspirovaly příběhy skutečných 
obětí teroristických útoků, má každá 
z postav svůj reálný předobraz. Policistka 

Sabah, ztvárňovaná Annou Linhartovou, 
je ve skutečnosti ClarisseJean Philip, 
jež byla útočníky z Islámského státu 
zastřelena den po útoku na redakci Charlie 
Hebdo. redaktorku a psychiatričku Louisu, 
skutečným jménem Elsu Cayat, jedinou 
ženu, která dne 7. ledna 2015 zemřela v re
dakci humoristického časopisu, hraje Ka
rolína Vágnerová. Keňskému studentovi 
Kweukemu  (Jiří roskot) byl předobrazem 
John Mwangi Maine, jenž zahynul během 
útoků na školu ve městě Garissa v dubnu 
roku 2015. francouzského občana mus
limského původu Samoula hraje Jan Me
duna. Jeho příběh je inspirován osudem 
Samyho Amimoura, který žil v pařížské 
městské části SaintDenis a stal se jedním 
ze strůjců islámského teroru ve francouz
ské metropoli, což se divák dozvídá až 
v závěru inscenace. Základními materiály, 
se kterými tvůrkyně pracovaly, byly pře
devším zprávy z českých i zahraničních 
médií, ale i autentické výpovědi svědků 
či pozůstalých obětí, z nichž vycháze
jí životní příběhy postav do momentu 
útoku. Postavy se střídají ve vyprávěních 
o svých životech, o začínajících i končících 
láskách, o hledání vhodného zaměstnání, 
o svých dětech, rodičích, o každodenních 
starostech. Detail po detailu popisují den, 
který předcházel útokům, a poté se stej
nou precizností hrůznost onoho okamžiku 
až do chvíle, kdy se z pekla dostanou ven. 
To, co zažívají po útocích, je již vlastní 
fabulace režisérky a dramaturgyně – díky 
nim můžeme sledovat, jak se s událostí 
postavy vyrovnávají, dokud konečně 
nenajdou klid. V ten moment se dění vrací 
v čase, abychom zjistili, že jsou postavy, 
stejně jako jejich předobrazy, nikoliv 
přeživšími, ale oběťmi. A přitom stačila 
vteřina, aby bylo vše jinak… 

Jandáčková 
diváky překvapuje 
jevištními nápady. 
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novi, nyní v roli sociologa, z obrazovky 
pokládá otázky o tom, zda si myslí, že 
jsou oběti teroristických útoků hrdinové. 
Jandáčková i zde vtipně využívá jevišt
ních prostředků a v jednu chvíli nechává 
Drtinovou podat sociologovi sklenici vody 
nebo noviny, které působí jako součást 
obrazového záznamu, avšak jejím gestem 
z obrazu zmizí a ve stejný okamžik je Me
duna přebírá jakožto reálné předměty.  

ono „narušování“ je patrné i v rovině 
herecké, v níž se střídají dvě polohy. Příbě
hy herci divákům sdělují věcně, bez jaké
hokoliv psychologického prožívání. Toho 
totiž není třeba. Detailní popis průběhu 
teroristických útoků je sám o sobě natolik 
otřesný, že na diváka doléhá, aniž by herci 
museli ztvárňované emoční stavy prožívat. 
od postav si naopak udržují velký odstup. 
Druhá herecká poloha je o něco stylizo
vanější a patrná v těch částech inscenace, 
kde se objevují rozehrávané výstupy. Me
duna například paroduje sociologa i olivii 
Žižkovou v rozhovoru pro DVTV. Vysoce 
stylizovaně, jaksi „povrchně“, až velmi ná
znakově pak hraje také dívku Loco. Do sty
lizované polohy se však dostávají i ostatní 
herci, například když jednotnými pohyby 
nejdřív ulehají na klín své terapeutky v po
dání Vagnerové, poté padají na zem, z níž 
ale v mžiku zase „klikem“ vstávají. Zpoma
leně slaví narozeniny jednoho z redaktorů 
Charlie Hebdo, divoce tančí, aby zapomněli 
na to, co zažili, avšak tento tanec pozvolna 
přejde ve zběsilý útěk. 

Pohyblivé plošiny, na nichž na začátku 
sedí každá z postav v jakési vlastní životní 
izolaci, vymezují hrací prostor. Herci je 
však v průběhu inscenace přeskupují, což 
pochopitelně vyžaduje určitý čas, a proto 

je těmito přestavbami místy narušováno 
tempo inscenace. V jednom z posledních 
obrazů, kdy se postavy snaží dostat z jedné 
desky na druhou a přitom si musí navzá
jem podávat ruce, jsou ovšem nakonec vy
užity jako metafora toho, jakým způsobem 
je možné se s teroristickými útoky vyrov
nat – vzájemnou pomocí; sám na to člověk 
zajisté nestačí a ani by neměl – terorismus 
se týká každého z nás. Scénický prostor 
dotváří ještě dva sloupy s malými obra
zovkami, které jsou umístěny po stranách 
jeviště. Na nich jsou většinu času vyobra
zené hodinové ciferníky, jež nemilosrdně 
odpočítávají každou jednu vteřinu životů 
postav. K nápadité, ozvláštňující formě 
inscenačnímu týmu nakonec dopomáhá 
elektronická hudba, kterou přímo na jeviš
ti produkuje duo Killiekrankie. Nejdříve 
zůstávají v pozadí, stejně jako je i hudba 
pouze podkresem jevištního dění. Nako
nec jsou však na pohyblivé plošině přive
zeni do samého středu hracího prostoru 
a dění zakončují setem, na nějž herci tančí 
jakýsi katarzní, očišťující tanec. 

Hlavní tématem inscenace je tíživá 
nepředvídatelnost našeho života, v němž 
se každý sebemenší okamžik stává příči
nou řetězení událostí. A když člověk není 
s vývojem událostí spokojen, má tendenci 
se ptát, co by se stalo, kdyby v danou chvíli 
reagoval jinak. Motýlí a dominový efekt. 
Dva pojmy, které tuto lidskou tenden

pietní akce před Bataclanem, popisuje, jak 
se najednou ozval výbuch a dav propukl 
v paniku. Ve videoprojekci se následně 
objeví reálný záznam z onoho místa, který 
panický úprk zachycuje. 

v některých momentech vide
oprojekce jevištní dění dokonce 
rozvíjejí. Takovou funkci plní 
reportáž z předávání Zlatých 

Glóbů, během něhož hollywoodští herci 
a herečky vyjadřovali soustrast obětem 
nášivkami a nálepkami Je suis Charlie, 
což problematice teroristických útoků 
přidává další rozměr. ono heslo bylo 
chápáno dvojím způsobem – buďto jako 
politické prohlášení, nebo jakési „zpopu
larizované“ vyjádření solidarity, které 
je v této reportáži prezentováno. Navíc 
záznam vytváří svou celkovou atmosfé
rou ironický kontrast k tomu, s čím byl 
divák konfrontován doposud. „They are all 
smiling. Of course they’re smiling, it’s Golden 
Globes!“ uvádí reportáž hlasatelka. 

Publiku je promítnuta také videore
portáž o imigrantovi (zřejmě vytvořená 
samotnými tvůrci inscenace), jenž shání 
v České republice práci, ale od občanů 
se mu dostává spíše nepřívětivých reakcí. 
Téma terorismu tak režisérka nahlíží 

z dalšího úhlu, který s ním však neodděli
telně souvisí: z hlediska uprchlické krize. 
Tuto perspektivu pak svým příběhem 
doplňuje i Kweuke, který jako imigrant 
přichází do Evropy, jež pro něj představuje 
„ráj“. („Evropa může být ráj, proč by ne, ale 
musí se pracovat, a to hodně. Z nebe nepadá 
nic.“) Tento úhel pohledu podporuje mimo 
jiné také scénografie Pavly Kamanové. 
Scénický prostor tvoří čtyři pojízdné plo
šiny – jedna s obrazovkou, druhá s telefo
nem, na třetí je postaven stůl a na poslední 
jídelní automat. obrazovka na začátku 
inscenace představuje znečištěný a polo
rozpadlý panelák jako připomínku toho, 
v jakých poměrech muslimové ve francii 
kvůli společenským a politickým podmín
kám žijí. Právě to je v mnohých případech 
důvodem jejich radikalizace. Z jídelní
ho automatu se později stávají popsané 
záchodové dveře v baru, z nichž policistka 
předčítá básničku, která je jakýmsi volá
ním o pomoc ve francii trpícího muslima, 
jak pochopíme vzápětí. Pod větu „žijeme 
ve světě bez pomoci“ připíše „jsme vám v pa-
tách, ve dne v noci“. 

Jevištní dění doplňuje i sekvence otázek 
publicistky Daniely Drtinové, které vznik
ly přímo pro účely inscenace. Ta Medu

hybris

K nápadité 
formě dopomáhá 

elektronická 
hudba.

Příběhy herci 
sdělují věcně, bez 
psychologického 

prožívání.
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ci popisují a které se stávají zásadními 
i pro inscenaci Ve dne v noci. V inscenaci se 
dozvídáme o životech obětí, jež by možná 
žily, kdyby se neocitly ve špatný moment 
na špatném místě. 

Mimo to však režisérka sděluje 
něco, co lidskou individu
alitu přesahuje a stává se věcí 
celospolečenskou. Vypovídá 

o terorismu jako o souboru příčin 
a následků, systému, který řídí i naše 
životy. Právě z toho důvodu nechává 
v závěru zaznít slova písně Časy se mění 
skupiny Golden kids: „Jsi politik, jsi státník, 
jsi císař a stát, víš, kolik je zemí, tak tolik je 
vlád.“ Příznačně k tomu jsou na menších 
obrazovkách promítány portréty 
představitelů současné české i světové 
politiky – těch, v jejichž rukou leží aktivní 
řešení otázky terorismu. 

Příběhy skutečných obětí tedy Jandáč
kové slouží jako nosný element k tomu, 
upozornit na současný měnící se svět, 
který ve své inscenaci zobrazuje i falk 
richter. Teroristické útoky se nám zdají 
být přílišnou medializací natolik blízké, 
až v nás podporují vznik iracionálního 
strachu. Máme pocit, že se jejich obětí 
může stát kdokoliv a kdykoliv; ve společ
nosti tím pádem rostou xenofobní ten
dence vůči imigrantům, kteří v převážné 
většině hledají v západních zemích jen 
lepší, klidnější a především dočasné místo 
k životu. Tvůrci Ve dne v noci v programu 
inscenace zdůrazňují prohlášení: „Šance, 
že zemřeme při teroristickém útoku, je stejná 
jako ta, že vyhrajeme hlavní výhru v loterii,“ 
kterým demytizují obrazy, jež jsou nám 
médii předkládány. richterův FEAR tedy 
s počinem Jandáčkové spojuje právě ona 
demytizace, která je sice v berlínské in
scenaci zaměřená na hesla krajní pravice, 
ty však ve společnosti plní stejnou funkci 

jako mediální obrazy teroristických útoků. 
Přiživují paranoidní atmosféru a strach. 

Nesmíme ale opomenout onu prvně 
zmíněnou tematickou rovinu inscenace, 
v níž Jandáčková pokládá psychologic
kou, až existenciální otázku: co bychom 
udělali jinak, kdybychom dostali šanci 
na druhý život? Jak by vypadaly životy 
ClarissyJean, Elsy, Samyho a Johna, kdyby 
v rozhodující osudné vteřině zareagovali 
jinak? V tomto směru je otázka terorismu 
tvůrci částečně depolitizována, kdežto 
richterova inscenace se po celou dobu 
silně a explicitně protipravicově vyme
zuje. Podobně jasné a poměrně extrémní 
politické stanovisko v počinu Jandáčkové 
nenajdeme, i když jakési směřování lze 
pochopitelně vyčíst „mezi řádky“, jak jsme 
viděli výše. Hlavní spojnicí dvou zmíně
ných inscenací tak zůstává především 
zvolená divadelní forma. 

režisérský počin Kashy Jandáčkové je 
v českém kontextu zdařilý příklad toho, 
jakým způsobem lze na divadle ztvárňovat 
současná společenská témata. Nejsilněj
ší je inscenace Ve dne v noci především 
díky režisérčinu originálnímu nakládání 
s narativní formou, s jevištní nadsázkou 
a hravostí, jež tvaru nedovolí sklouznout 
k přílišné patetičnosti a emotivnosti. Divá
ka zamrazí až na konci, kdy se na zeď pro
mítnou obličeje reálných lidí, jimž herci 
propůjčili své hlasy. Zvolenými prostředky 
Jandáčková v porovnání s richterem dosa
huje objektivnějšího uchopení reality, ne
snaží se divákům „vnucovat“ své názorové 
stanovisko, čímž je podněcuje k přemýš
lení, přehodnocování vlastních postojů 
a potvrzuje tak, proč je důležité, ba do
konce nezbytné, aby divadlo reflektovalo 
aktuální společenskopolitické dění.  
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roz     hovor

Pražskou konzervatoř jste absolvoval 
pod vedením profesora Luďka Löbla. 
Jak na tuto dobu vzpomínáte? 
Moc dobře. Konzervatoř byla pro mě 
úžasně bezstarostný čas. Měli jsme fajn 
partu a studium jsme si užívali se vším, 
co k němu patří. Na pana profesora nejen 
vzpomínám, ale stále s ním spolupracuji. 
Měl jsem úžasné štěstí, že jsem se dostal 
právě k němu. Nejen, že mě měl co na-
učit, ale také přesně odhadl, jak mě vést, 
aby mě posouval dopředu, ale zároveň 
neznechutil nebo nepřetáhnul. Jsem si 
téměř jistý, že kdybych se byl dostal ke 
komukoli jinému, tenhle rozhovor by-
chom dneska nedělali. 

Kdo z oboru byl pro Vás tehdy vzorem? 
Na konzervatoři jednoznačně Bryn Ter-
fel. Hltal jsem všechny jeho nahrávky 
a kopíroval ho, jak se dalo. Až časem jsem 
pochopil, že tudy cesta nevede, a tak 

jsem na něj trochu plánovaně zanevřel. 
Dneska se nesnažím mít jen jeden vzor, 
ale spousty, protože každý interpret má 
v každé roli své klady i zápory. Ideální 
je se inspirovat silnými momenty všech 
a vyvarovat se jejich chyb. 

Po konzervatoři jste se rozhodl podat 
přihlášku ještě na HAMU. Je pro oper-
ní zpěváky vysokoškolské vzdělání 
nezbytné?  
Pro aktivní kariéru, navíc sólovou, je 
formální vzdělání vlastně nepodstatné. 
Rozdíl pocítí člověk ve chvíli, kdy nastou-
pí někam do úvazku a je podle vzdělání 
zařazen do vyšší či nižší platové třídy. 
V případě, že bych se někdy rozhodl dát 
na pedagogickou dráhu, je dosažené 
vzdělání naopak zásadní. Na vysokou 
školu jsem pokračoval hlavně kvůli ro-
dičům, protože mi bylo trapné zůstat 
jediným středoškolákem v rodině. Dnes-

autorka_AnnA Smrčková
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Spoléháme se 
na malý rybník

Absolvent HAMU, operní 
pěvec Adam Plachetka 
patří v současnosti mezi 
nejúspěšnější Čechy ve svém 
oboru. Do svých třiceti let stihl 
vystoupit prakticky v každém 
velkém operním domě 
na světě. Sólista Vídeňské 
státní opery se pro Hybris 
rozpovídal o svém studiu, 
přístupu k práci a rozdílech 
mezi světovou a tuzemskou 
produkcí i diváky. 
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ka jsem rád, že jsem se na studia nevy-
bodnul. I když mi získání bakaláře trvalo 
dohromady asi sedm let, protože se moje 
časové možnosti každým rokem víc a víc 
limitovaly, byla to dobrá zkušenost.

Pravidelně vedete mistrovské kurzy. 
Baví Vás práce se studenty? Neuvažo-
val jste, že byste se pedagogické čin-
nosti věnoval více?  
Práce s mladými mě baví, díky ní jsem si 
ujasnil i dost věcí ve vlastní technice a in-
terpretaci. Nutnost naučit se formulovat 
pocity a zdůvodňovat frázování, dynami-
ku a výraz je inspirující i pro mě. Zároveň 
poradit při master class je něco naprosto 
jiného než žáka dlouhodobě vést, na což 
bych si zatím rozhodně netroufal. Kvůli 
mým časovým dispozicím momentálně 
soustavná práce stejně nepřichází v úva-
hu. Uvidíme, jak se věci vyvinou v bu-
doucnu.

Pamatujete si na moment, kdy jste si 
naplno uvědomil, že se hudbou doká-
žete uživit? 
Myslím, že velkou zásluhu na tom, jak se 
moje kariéra vyvíjela, má fakt, že jsem 
začínal brzy. Bydlel jsem u rodičů a zpě-
vem se hodně dlouho živit nepotřeboval. 
Nemusel jsem skákat po každém kšeftu 
a mohl si vybírat po umělecké stránce 
zajímavé úkoly. V době, kdy jsem se osa-
mostatnil, mě už zpěv živil, troufnu si 
říct, nadstandardně. 

Co je zásadní kritérium, které rozhod-
ne o tom, zda danou nabídku přijmete? 
Je to vždy souběh různých okolností. Dřív 

jsem se snažil brát nabídky tam, kde jsem 
ještě nezpíval, abych si budoval životo-
pis. Dneska už mám v tomhle aspektu 
víc nadhledu. Některé věci dělám kvůli 
spolupracovníkům, některé kvůli místu, 
některé kvůli titulu a některé kvůli ob-
živě. Ideální je, když se ty prvky sejdou 
na jednom projektu (úsměv). Taky už víc 
a víc zohledňuju rodinu a vybírám si vel-
mi pečlivě například projekty ve Státech, 
protože je to dost daleko. V rámci Evropy 
se dá otočit na den doma prakticky od-
kudkoli, přes oceán to trvá dlouho a člo-
věk musí vzít v potaz časový posun a risk 
včasného návratu. 

Vystupoval jste v Metropolitní ope-
ře v New Yorku, v La Scale v Miláně, 
v londýnské Covent Garden či ve Ví-
deňské státní opeře. Která ze zmiňova-
ných scén má pro Vás největší kouzlo? 
A dají se mezi sebou vůbec porovnat? 
Těžko říct. Porovnat se dají, ale každý 
bude vidět srovnání po svém. Pro mě je 
srdcem asi nejdůležitější Vídeň, protože 
je to moje domovská scéna a ve své do-
savadní dráze tu mám ze všech divadel 
odzpíváno nejvíc představení. New York 
mám rád jako město i tamější operu a do-
kud mě budou obsazovat, rád se budu 
každoročně vracet. Přestěhovat se tam 
natrvalo si ale dost dobře neumím před-
stavit. V Londýně jsme se hodně dlouho 
nepotkávali s termíny. Rád bych tam byl 
častěji, ale myslím, že jsem jim tolikrát 
odmítl, že jim se mnou pomalu došla tr-
pělivost... Milán mi z výše jmenovaných 
jediný nijak k srdci nepřirostl, což asi 
není překvapení, protože podobný názor 
slýchám od hodně kolegů. 
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ADAM PlACHETKA nar. 1985 je absolventem 
Pražské konzervatoře a HAMu. roku 2005 

debutoval v Národním divadle v Praze. 
V následujících letech zde nastudoval postavy 

jako Don Giovanni, figaro (Figarova svatba), 
Argante (Rinaldo) či Guglielmo (Così fan tutte). 

V roce 2008 nazpíval oficiální verzi české státní 
hymny. od září 2010 je stálým členem Vídeňské 

státní opery. Debutoval zde rolí Schaunarda 
(Bohéma), poté zde vystoupil mimo jiné jako 

Melisso (Alcina), Don Giovanni, Dulcamara (Nápoj 
lásky), Mustafá (Italka v Alžíru) nebo Alidoro 
(Popelka). objevuje se také na scénách royal 

opera House v londýnské Covent Garden, Teatro 
alla Scala v Miláně, Deutsche oper a Deutsche 

Staatsoper v Berlíně, Théâtre royal de la Monnaie 
v Bruselu nebo Carnegie Hall a v Metropolitní 
opeře v New Yorku. V této divadelní sezóně je 

patronem přímých kino přenosů z MET. 
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Sledujete, co se děje v českém operním 
světě? Mohou alespoň některé insce-
nace konkurovat těm zahraničním? 
Nepohybuji se sice na jevištích, co 
by mohla upřímné srovnání nabízet, 
mám ale pocit, že nejvíc u nás na všech 
úrovních chybí nasazení. Spousta lidí 
rezignovala a zaujala názor: „Stejně to 
někdo strhá, tak co bychom se snažili.“ 
Případně: „Za tyhle peníze to takhle 
stačí“. Rozumím, ale to je bohužel vždyc-
ky začátek konce. Nedělám si iluze, že by 
regionální divadla v Evropě, potažmo ve 
světě, měla lepší podmínky. Naše se po-
týkají s existenčními problémy, ale uži-
vit se jako mladý nebo průměrný zpěvák 
například ve Státech, kde úvazky vlastně 
neexistují, je ještě těžší. I tak ale každý 
ví, že se musí snažit na maximum, pro-
tože je za ním fronta lidí, co budou rádi 
i za méně prestižní příležitost. Trochu se 
u nás spoléháme na malý rybník. 

Co Vás čeká v příští divadelní sezóně? 
Příští sezóna je první, a na nějakou dobu 
i poslední, která je přesně podle mých 
představ. Vlastně mě čeká opera jen ve 
Vídni a v New Yorku a kromě toho kon-
certy. Metropolitní už program zveřej-
nila, takže můžu říct, že se mám objevit 
jako Figaro ve Figarově svatbě a Gugliel-
mo v nové inscenaci Così fan tutte. Vídeň 
je zatím interní informace, ale asi můžu 
naznačit, že se bude jednat převážně 
o role, co tu patří k těžišti mého reper-
toáru, a že mě čeká jeden bel cantový 
debut, na který se hodně těším. 

Tohle klišé staví na posuzování cen nej-
dražších lístků, což je nesmysl. Ano, místa 
v přízemí jsou luxus, který ve Vídni stojí 
kolem 200 EUR, v Salcburku 350 EUR 
a v New Yorku klidně 400 dolarů. Ve Víd-
ni se ale dá zároveň pořídit lístek na stání 
za pouhá 3 EURa, když si zájemce vystojí 
frontu. To je zhruba půlka ceny lístku do 
kina. Dokonce si tady fandové můžou poří-
dit permanentky na sezónu asi za 60 EUR 
a vidět za ně klidně sto padesát představe-
ní. V tu chvíli je to vyloženě jen o zájmu. 
Je pravda, že mě v Praze mrzí relativně 
malá diferenciace cen lístků například 
v Národním divadle. Nejdražší nejsou dra-
hé, ale nejlevnější nejsou o tolik levnější. 
Samozřejmě cena 150 korun je opět srov-
natelná s návštěvou kina, ale procentuálně 
je to o mnoho víc než jinde, když nejdražší 
lístek stojí lehce přes tisícovku. Když je 
někdo přesvědčen o faktu, že je opera eli-
tářská, a vidí ji v extrémním případě jako 
nějakou formu třídního nepřítele, bude 
těžké ho přesvědčovat o opaku, ale otevře-
nému člověku, myslím, postačí tato holá 
fakta. 

V pražském Národním divadle hostuje-
te ve Figarově svatbě, v únoru Vás mohli 
diváci vidět v Rudolfinu, kam se pravi-
delně vracíte. V čem je české publikum 
specifické? 
Zmiňuje se hodně věcí, od nečekaně 
dlouhotrvajících vlažných potlesků po 
automatické standing ovation pro známé 
pěvce. Něco z toho pravda bude, ale pro mě 
je české publikum zvláštní hlavně tím, že 
jsem zase doma. Mám pocit, že máme ně-
jakou bližší vazbu a jsem rád, že vídám na 
koncertech hodně mladých tváří, což jsem 
ještě pár let zpátky v tak hojném počtu 
nevnímal.

Během své kariéry jste účinkoval 
již ve třinácti různých inscenacích 
Mozartovy opery Don Giovanni. Kro-
mě titulního hrdiny jste hrál také 
snoubence Masetta, na podzim jste se 
v MET představil jako sluha Leporello. 
V takovém množství inscenací jistě 
není lehké ubránit se srovnání. Které 
režijní pojetí Vám bylo výkladově nej-
bližší?
Bude to nejspíš znít dost nelogicky, ale 
asi nejvíc jsem si užil dvě inscenace na 
Znojemském hudebním festivalu. V roce 
2006 jsem tam zpíval poprvé titulní roli. 
V režii Jany Janěkové tehdy vznikla dost 
činoherní inscenace, z níž minimálně po 
psychologické stránce do jisté míry stále 
čerpám. Vloni v létě jsme připravili na 
stejném místě novou inscenaci po deseti 
letech a myslím, že se do ní dobře promítl 
můj současný náhled na Giovanniho. 
Z ostatních těžko říct. Zatím mě žádná 
vyloženě nenadchla. S postupem času 
jsem si dost oblíbil inscenaci Clause Gu-
tha ze Salzburgu. Když jsem ji poprvé 
viděl, nepřišla mi až tak zdařilá, ale ně-
kolikrát jsem se k ní vrátil, bohužel vždy 
jen jako Masetto, a pokaždé mě bavila víc 
a víc. 

Dáváte přednost klasickému přístupu 
k práci nebo naopak při zkouškách 
rád experimentujete? 
Podle mého názoru klasický přístup 
k práci neznamená neexperimentovat. 
Inscenace nedělím na klasické a moderní, 
ale na dobré a špatné. Ano, dovede mě 
vytočit, když vidím, že režisér přijel na 
zkoušky nepřipraven a já trávím týdny 

zbytečně pryč od rodiny, protože se snaží 
vymyslet něco, co měl mít dávno hotové, 
ale to nesouvisí s pojetím. Rád experi-
mentuji, ale větší část přípravy stejně 
probíhá před začátkem zkoušek – s kore-
petitorem. Tam má člověk šanci objevovat 
nové souvislosti a dvojsmysly v textu. 
Následně při zkouškách pak nové kono-
tace vnímám a někdy i podvědomě je do 
interpretace vnáším. 

Věnujete se také koncertní činnosti. 
Které dosavadní spolupráce si nejvíc 
vážíte? 
Koncertů nedělám tolik, kolik bych si 
přál. Většina lidí mě má v šuplíku „ope-
rák“ a hlavně do písňových vod prorážím 
jen dost stěží. Na druhou stranu by to 
asi mohlo být i horší a kdybych měl už 
teď v kariéře všechno tak, jak bych rád, 
neměl bych kam směřovat v budoucnu. 
Těžko říct, čeho si nejvíc vážím. Jsou 
prestižní záležitosti, ale občas udělá větší 
radost dobrou energií naplněný regionál-
ní koncert. 

Máte nějakého oblíbeného dirigenta 
nebo orchestr, se kterým se rád potká-
váte?
Je jich spousta, a kdybych začal jmenovat, 
určitě bych na někoho zapomněl. Z or-
chestrů momentálně ve studiu i na pódiu 
nejčastěji a hodně rád spolupracuji se 
Symfonickým orchestrem Českého roz-
hlasu. Příští sezónu budu jeho rezidenč-
ním umělcem, takže myslím, že ho můžu 
bez obav zmínit.  

V České republice je hodně diváků pře-
svědčených, že opera je výhradně lu-
xusní záležitost. Jak lidi s takovýmto 
míněním do hlediště přilákat? 
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Slyšet se 
navzájem 

AuTorKA_LUciE KřáPKová

názory

Po únorovém 
divadelním večeru 
studentů a absolventů 
Katedry autorské 
tvorby a pedagogiky 
ve Winternitzově vile 
jsem v březnu zavítala 
na katederní festival 
Autorská tvorba nablízko, 
abych se blíže setkala 
s jejich prací. Po příchodu 
na DAMU mě obklopila 
atmosféra, kterou bylo 
velice osvobozující zakoušet 
– nenucenost, klid, hřejivost 
a radost. Staly se mými 
průvodci po čtyři festivalové 
dny. co konkrétně 
znamená onen stěžejní 
pojem autorství? Jakou 
specifickou cestou se ubírá 
výuka? A podaří se mi do ní 
účastí na představeních 
a workshopech blíže 
proniknout?

P oprvé jsem se se školní i mimoškolní tvorbou KATaPu setkala 
ve Winternitzově vile. uspořádali zde Divadelní večer, v rámci něhož 
uvedli svá autorská minipředstavení a autorská čtení. Divácká cesta 
vilou se v průběhu večera proměňovala, od prvotního sledování 

představení v klasicky uspořádaném hledišti po aktivní procházení pro
storem a poslouchání autorských čtení na různých místech po domě, jež 
si tvůrci zvolili tak, aby s texty korespondovala. Večer zahájily Fragmenty 
z fragmentů Kafky, vyprávěné příběhy, které vybrali a uspořádali účinku
jící Václav Wortner, růžena Štanclová, Karolína Plachá a olga Mikulska. 
Absurdita próz židovského spisovatele se pojila s atmosférou vily, již 
museli původní majitelé roku 1941 opustit a už nikdy se do ní, ani po pří
chodu z osvětimi, nevrátili. od ochromujícího smutku nad tímto osudem 
však přednašeči záměrně odváděli pozornost objeveným Kafkovým 
humorem. Pět židlí, pět herců v civilu, pět drobných příběhů. Nic než 
malá gesta rukou – vše stálo na autorském přednesu. Sledovala jsem 
skvěle budovaný vývoj příběhů, zakládající se na porozumění zvoleným 
textům, precizní práci s tempem, pauzami i gradací a perfektní artiku
laci. S minimálními prostředky dosáhli poutavého a živého vyprávění 
podněcujícího diváckou představivost. Bylo zřejmé, že tento prastarý 
žánr vypravěčství, nepodléhající dnešnímu vizuálně překombinované
mu světu, jim byl skutečně vlastní. Jakmile herci odpřednášeli svou část, 
volně přešli do pozice diváka sledujícího výkon kolegů. Tato zkušenost 
mě vedla k přemýšlení nad svébytným hereckým přístupem katedry, 
který se mi více ozřejmil díky autorským minipředstavením.

Ta byla připravována v rámci školních klauzur a jejich zadání moh
lo být vždy dvojí: tematické, nebo pouze časově vymezené (nejčastěji 
délkou deseti minut). Jádro tvořilo režijní a herecké zpracování vlastního 
textu. Ani v těchto výstupech se nepracovalo s významotvornými kostý
my ani rekvizitami, v popředí opět bylo jen hercovo tělo, řeč a hlas. Pří
značným se stalo, že autorský vklad často ústil do osobního pojetí. Autor
ka Sára friedlaenderová se vrátila do dětských let a znovu si připomněla 
silný zážitek jedněch Vánoc, o kterých se dozvěděla, že dárky nosí rodiče 

– setkání 
s KATaPem
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lejší produkt. Díky práci s představou činnosti i uvědoměním si toho, jak 
dobře je mé tělo stvořeno a jak je způsobilé, zakouším, jaké to je, vydat 
se „cestou vlastní mohoucnosti“, jak si workshop dle anotace předsevzal. 

T říhodinová českoanglická dílna Body and voice vedená 
pedagožkou Michaelou raisovou byla zaměřena z velké části 
na to, jak postavení těla ovlivňuje náš dech a uschopňuje hlas. 
Trochu nuda, řekla jsem si zprvu. Dýchací techniky a pohy

bová cvičení mě však s důrazem na nutnost správné kondice postupně 
a jistě dovedly k cíli. Práce začala dýcháním spojeným s opakovaným 
vyslovováním trojice znělých a neznělých souhlásek. V různých 
tělesných polohách jsem při jednotlivých souhláskách sledovala zřetelné 
ochabování svalstva a vysílení nebo naopak intenzitu dechu, vytrva
lost a oporu svalového aparátu. Následně jsem byla vedena vnímat, jak 
slyším sebe, jak mě slyší ostatní a jak slyším já je. Důležitými se pro mě 
stala cvičení na vzájemné reagování v prostoru: se dvěma účastnicemi 
jsme stály na metr vzdáleny vedle sebe, viděly se pouze periferně, před 
námi v dálce se na nás dívali zbylí účastníci workshopu. Cílem bylo 
reagovat na impulz druhého – nejdříve pouze prostřednictvím několika 
pohybů (kroku vpřed, sednutí, lehnutí či otočení), později i určenými 
slovy (ano, ne, aha a ahoj). Čekala jsem na impulz svého těla. objevila se 
touha udělat krok vpřed – vnesla jsem podnět do hry a skutečně, další 
dvě účastnice na něj bezpečně reagovaly. Neviděly jsme se, a přesto jsme 
byly propojeny. Vznikla mikrosituace, ve druhém kole i drobný příběh. 
Vše bylo završeno reflexí účastníkůdiváků, jejichž úloha na KATaPu 
není nikdy opomíjená. Přestože pro mě byla anotace k workshopu zprvu 
poněkud abstraktní  „zkusíme se naladit na rozpoznávání okamžiku, 
kdy ‚to něco‘ vzniká,“  postupně jsem byla účastná přerodu, v němž jsem 
naprosto přirozeně a bez jakéhokoliv ostychu došla od sebe samé k blíz
kému hereckému partnerskému kontaktu s neznámými druhými.

Posledním z mnou navštívených workshopů, který doplňoval zmi
ňovanou triádu hlasu, pohybu a řeči, byl seminář vedený profesorem 
Přemyslem rutem zvaný Dílna autorského čtení. Přestože se ho účast
nili i studenti KATaPu, texty četli pouze návštěvníci. Ti, kteří přinesli 
svůj text a rozhodli se jej před ostatními přečíst, stejně jako my, jejich 
posluchači, jsme byli zkraje seznámeni se dvěma pravidly: Není dovole
no text na úvod komentovat, ani nic vysvětlovat. A dále, po přečtení vždy 
přichází otázka: „Co jsme slyšeli a jak?“ Díky této dílně jsme se tak sezná
mili s podstatou jednoho z hlavních předmětů KATaP zvaného Autorská 
tvorba, který se zaměřuje na kultivaci písemného projevu. Dokud je text 
pouze napsán, autor si jím nemůže být jist, ale když ho veřejně přednese, 
pustí jej do těla a gest, setká se s ním znovu a jinak. Některá místa (lite
rární slova, „vyčtená a příliš velká“) v tu chvíli začnou být až  nesnesitel
ná. A právě kvůli takovýmto momentům se dělají autorská čtení. S cílem 
pokročit s textem tam, kde je komunikativní, a ne tam, kde ho autor 

a že pokud vypustí do volné přírody kapra koupeného na trhu, tak ryba 
skoro určitě umře. Jana Blahníková ztvárnila část svého života předcházejí
cího přihlášení se na KATaP  rozchod s chlapcem a návštěvu staré cikánky, 
která jí vyvěštila budoucí studium na umělecké škole. Náměty mohly půso
bit poněkud banálně, byly ovšem interpretovány s nadhledem, vtipně a se
beironicky, s hlavním důrazem na celkovou výstavbu výstupu. Specifikum 
osobní výpovědi se totiž pojilo s dalším svébytným vkladem, hereckým pří
stupem, založeným na odstupu od vlastního textu. Autor sice vycházel sám 
ze sebe, z toho, co mu bylo nejbližší, ale následně k tomu zaujímal odstup. 
Nhung Dang svědčila vietnamsky, anglicky a česky o stereotypech týkají
cích se Vietnamců žijících v Česku i o tom, jaké to je, cítit se jako banánové 
dítě – se žlutou slupkou a bílým vnitřkem. Snad to byl právě onen specific
ký herecký přístup založený na neztotožnění se s postavou, který přispíval 
k tendenci mluvit s nadsázkou i o věcech vážných, jelikož humor a nadhled 
byly výsadou skutečně všech mnou zhlédnutých představení, ať už ve vile 
nebo na festivalu, a staly se pro mne význačným rysem KATaPu.

„Hlas, pohyb a řeč,“ zdůraznila základní psychosomatické disciplí
ny a kvality, s nimiž na KATaPu během studia pracují, pedagožka Ivana 
Vostárková v rámci úvodu festivalové dílny Výchova k hlasu. „Jsme tiší, 
za chvíli budeme hlasití,“ započala společnou práci důrazem na pozná
ní sebe sama. Jsem vybídnuta, abych chůzí po místnosti prohlubovala 
citlivost vnímání ke svému tělu, představuji si svou kostru a činnost svých 
svalů, vnímám dech, který uvádí mé tělo do pohybu. Snažím se nehodno
tit, ale pojmenovávat. Na hlase se prý pozná, jak se chovám k sobě samé, 
a tak sleduji, co jsem během života nasbírala. V průběhu celého workshopu 
jsme pracovali s představou předcházející před stavem, dále pak s tělem 
jako dobře naladěným nástrojem a s hlasem jako vykonavatelem představy, 
která dopomáhá ke kýženému hlasovému projevu: vyhazuji do vzduchu 
imaginární tenisový míček a za hlasitého „pink!“ ho odpaluji. K milému 
překvapení vydávám velmi vysoký tón s námahou naprosto minimální 
a neúměrnou té, kterou běžně vynakládám při zpěvu ve vyšších polohách. 
Při soustředění se na jinou činnost vycházel hlas docela nenuceně jako ved
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chtěl mít. Cílem této dílny, a také odvážlivců, kteří se jí aktivně zúčastnili, 
bylo učinit svůj text srozumitelným; nešlo o herecký výkon, ale o přečte
ní – důsledné a zřetelné, o objevování tempa textu. Přirozenou obran
nou reakcí byl však mnohdy spěch, který bránil sledovat text do detailů 
i hlubšímu zážitku. od účastníků pak na otázku „Co jsme to slyšeli a jak?“ 
zaznívaly většinou krátké odpovědi typu: „reflexe,“ „deníkové zázna
my,“ „pohádka, ve které chyběla pravidla,“ „bojácně,“ „unášené pocity.“ 
od studentů KATaPu pak přicházela zpětná vazba hlubší, daná v souvis
losti s jednotlivými žánry, vyjadřující se blíže k samotné četbě. Souznění 
s texty bylo od posluchačů patrné: legraci a hru se slovy přijímali s nad
šením, entusiasmem a přejícností. Podle přijetí se tedy autor dozvídá, 
co napsal, a záleží na něm, zda chce na svém původním záměru trvat. 
Podstatou semináře jsou týdenní opakování, díky kterým zkušenost zraje 
dál, což přirozeně vede k tomu, že právě v tomto předmětu se často na
chází základ pro klauzurní výstupy.

S tudenty KATaPu se stávají převážně absolventi vysokých škol 
a, jak jsem mohla na základě drobných zkušeností seznat, tímto 
způsobem je k nim ze strany pedagogů také přistupováno. 
Ve spolupráci napříč ročníky proto bez obtíží zabezpečují celou 

produkci festivalu, účinkují v představeních, účastní se workshopů a jsou 
autory i té poslední sušenky čekající na diváka v provizorním občerstvení 
ve foyer školního divadla. Jsou to dost možná odpovědnost a samostat
nost, co tvoří onu základnu pro vznik autorské tvorby. Dle mého lze 
ale za tím tušit daleko hlubší zdroj. Víru v krásu stvořeného člověka, 
jeho osobitost a mohoucnost. „První verš je vždy od Boha,“ citoval v dílně 
profesor rut známý výrok, „co se však za ním skrývá a kam to chce jít 
dál, je otázka náročného hledání,“ neopomněl dodat. Slyšet a být slyšen 
– na to musejí být dva. Ať už se jedná o herce a vnitřního partnera, herce 
a diváka nebo čtenáře a posluchače. A právě o tomto otevřeném autor
ském životním hledání a slyšení se nablízko a navzájem je pro mne 
setkávání s KATaPem.

AuTorKA_AnEžKA BERčíKová

názory

Prokletý 
dramatik?

Zastavme se nejprve u názvu publikace. Slovem dramaturgie 
autorka dává najevo, že se bude jednat o její svébytný výklad 
Čapkových děl pro jistou vizi divadla. Pokud si tedy po prostu-
dování jejích výkladů mám představit jeho určitý typ, pro kte-

ré své interpretace vytváří, tak je to zajisté standardní repertoárové 
divadlo navazující na tradice divadla měšťanského. Tedy divadlo, které 
se nebude vrhat do nijak překvapivých odvážných inscenací, ale pokusí 
se zavděčit svému publiku víceméně konvenčním činoherním stylem 
a dramatiku Karla Čapka vyloží způsobem, který ji aktualizuje a učiní 
pro současného českého diváka zajímavou a atraktivní.

novinka Edice DiSK, kniha 
Jany cindlerové Dramaturgie 
her Karla Čapka (vydalo 
nakladatelství KAnT v roce 
2016 v Praze), si klade 
za cíl splatit dluh hrám 
Karla čapka (a možná 
i jemu samotnému), neboť 
čeští inscenátoři se těmto 
dramatům z mnoha různých 
důvodů vyhýbají: například 
Bílá nemoc se od roku 1986 
inscenovala pouze třikrát. 
Autorka v publikaci hledá, 
co je toho možnou příčinou. 
Jakkoli sama upozorňuje, 
že tvůrcům nechce radit 
ani je nabádat, jak čapkova 
dramata Loupežník, R.U.R, 
Věc Makropulos, Bílá nemoc 
a Matka v praxi inscenovat, 
zároveň se pokouší objasnit, 
v čem by pro tvůrce, ale 
i diváky mohla být přínosná, 
pokud by byla správně 
dramaturgicky vyložena.
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groteskní rysy.6 V Bílé nemoci se nemůže rozhodnout, zda je lékař Galén 
ve svém jednání tak rafinovaný či tak naivní7, ale Čapek na tuto otázku 
přeci odpověděl dostatečně již tím, že dal Galénovi přízvisko Dětina. 

Naznačené posuny ukazují, že se autorka dostává často do střetu 
nejen s tradičním čtením Čapkových dramat, ale i s jejich textem, 
významovou výstavbou a širším kontextem. Například v analýze Bílé 
nemoci Cindlerová tvrdí, že autor nenechává čtenáři jedinou naději, 
že by to s lidstvem mohlo odpadnout dobře.8 Jenže to není úplná pravda. 
Čapek totiž jako symbol naděje zanechal dva mladé lidi, kteří jsou přímo 
zosobněním Čapkovy bytostné víry v lidství a každého jedince. 

 Cindlerová čtenářům představuje dramata Karla Čapka svým oso
bitým pohledem. Pokud by byla po celou dobu zřetelně oddělovala svůj 
výklad od toho, co Čapek skutečně napsal, bylo by to v pořádku. Kniha 
Dramaturgie her Karla Čapka však svým čtenářům poskytuje obecný dra
maturgický výklad, který má zatraktivnit Čapkova dramata, aby se zdála 
dnes pohodlně hratelná pro současné divadelníky i snadno vnímatelná 
pro dnešní publikum, aniž by však respektovala charakter a genezi au
torových textů. Její snaha tyto texty domýšlet a dointerpretovávat se tak 
bezděčně stává dokladem faktu, že Čapkovým hrám jako dramaturgyně 
v zásadě nevěří. Jakkoliv je přesvědčena o jejich vrcholné kvalitě, ve své 
argumentaci sází především na prvky a významy, které se jim navzdory 
autorovi pokouší dodatečně dodávat.

Druhá část názvu slibuje, že tento dramaturgický výklad se 
bude týkat her Karla Čapka, což je poněkud nepřesné, protože 
k analyzovaným hrám patří i Loupežník, kterého Čapek začal 
psát se svým bratrem Josefem. Není mi jasné, proč Cindlerová 

neanalyzuje i další hry, které Karel s bratrem Josefem napsali, tedy 
hry Ze života hmyzu a Adam Stvořitel. Což by bylo logické, již vzhledem 
k tomu, že autorka velmi často dochází k názoru, že Čap kovy hry jsou 
groteskami či vykazují groteskní prvky. A pokud je něco z jeho tvorby 
groteskou par excellence, tak je to například právě podobenství bratří 
Čapků Ze života hmyzu.

Cindlerová je odhodlaná svými výklady ukázat, že Čapkovy hry jsou 
neprávem řazeny mezi hry tezovité, morality či relativistická dramata, 
neboť v sobě skrývají živé a aktuální možnosti výkladu. Autorka tyto 
charakteristiky vnímá téměř jako stigma, které je nutné z dramat odlou
pnout, aby mohla fungovat, a programově si neklade otázku, zda podoba, 
působivost a úspěch Čapkových problémových her není dána právě i tím, 
že tezovité skutečně jsou a obsahují prvky moralit. 

Cindlerová vychází z představy, že Čapkovy hry jsou v očích veřejnosti 
zařazeny do kolonek, do nichž nepatří, nebo aspoň ne zcela, a snaží se 
proměnit i pozici, jakou mají v tzv. kánonu české literatury, tedy zejména 
v povinné četbě ve všech stupních vzdělávání. Velmi detailně to například 
ilustruje v kapitole, která je věnována rozboru Matky. Konstatuje, že zařa
zení Matky do škatulky „české protiválečné drama“, kterou podle autorky 
česká inscenační praxe nemění, dramatu značně ubližuje.1 Zařazením do 
povinné četby se tato informace předává z generace na generaci. V boji 
proti tomuto schématu si Cindlerová bere na pomoc citaci profesora 
františka Černého (Premiéry bratří Čapků), který v Matce vidí nejen snahu 
o mobilizaci národa, ale především nadčasový úděl (každé) ženy matky. 
I u všech dalších rozebíraných dramat se Cindlerová snaží bořit všeobecný 
a zkostnatěle usazený obraz toho, o čem Čapkova dramata přeci „jsou“. 
Zůstává otázka, zda by se pohled pedagogů na dramatické dílo Karla Čapka 
skutečně změnil, pokud by se českým tvůrcům podařilo najít k Čapkovi 
cestu a více ho inscenovat, a hlavně ho inscenovat správně.

Cindlerová nabízí dosti specifické návrhy. Namátkou: z postavy Lou
pežníka tak autorka knihy dělá komického hrdinu, který vyvádí kous
ky a je směšný již pouze svou existencí2, kdežto „Mimi se ve hře potácí 
od Profesora k Loupežníkovi.“ 3  Helenu z dramatu R.U.R. vykresluje buď 
jako femme fatale, či spíše jako komickou naivku, neboť naprosto odmítá 
Čapkovo pojetí ženského poslání spočívající ve výchově dětí a péči o ro
dinu4. „Autor tedy během hry nechává Helenu Gloryovou jen salónně trpět, 
konverzačně cítit, naivně promlouvat a žensky se vlnit - ale tu a tam i vychýlit 
se z jejího ´určení´.“5 o Věci Makropulos tvrdí, že Čapek hlavní posta
vu, Emilii Marty, pojal jako komickou postavu a celá hra má podle ní 

R.U. R.

1
Cindlerová J. 
Dramaturgie her 
Karla Čapka. 
Praha: KANT, 
2016. str. 122

2
tamtéž, 
str. 19

3
tamtéž, 
str. 46

4
tamtéž, 
str. 72

5
tamtéž, 
str. 57

6
tamtéž, 

str. 97

7
tamtéž, 

str. 117

8
tamtéž, 
str. 120

bílá nemoc

věc makropulos
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AuTorKA_TEREZA KoSáKová

„Doznání na jevišti nutí 
k doznání v hledišti,“1 uzavírá 
svou knihu Nepodrobený 
herec Georges Banu, přední 
francouzský teatrolog, 
pedagog a divadelní kritik 
rumunského původu. Jak 
uvádí autor předmluvy 
k českému vydání Jan Hyvnar, 
Banu se z celoživotní lásky 
k divadlu vyznává esejistickou 
formou konfese. Své divadelní 
zážitky a úvahy, které v roce 
2016 vydalo i univerzitní 
nakladatelství nAMU 
v překladu Jitky Goriaux 
Pelechové, shrnul již o čtyři 
roky dříve do titulu původně 
nazvaného Les voyages 
du comédien – Cesty herce. 
Za spolupráce s autorem knihy 
došlo tentokrát k rozšíření 
o závěrečný doslov Setkávání 
s českým divadlem: jistota 
minulosti a střípky současnosti 
a zároveň k proměně 
na výmluvnější název 
Nepodrobený herec. 

Divadelní 
cestopis 

georgese 
banu

2
BANU, cit. 

1, s. 16. 

3
BANU, cit. 

1, s. 25.
 
4

BANU, cit. 
1, s. 145.

1
BANU, 

Georges. Ne-
podrobený he-

rec. Přeložila 
Jitka GORIAUX 

PELECHOVÁ. 
Praha: NAMU, 

2016. ISBN 
978-80-7331-
403-3, s. 144.

b anu v publikaci představuje model evropského „nepodrobené
ho herce“ a snaží se rozkrývat některé jeho varianty a projevy. 
Ihned v úvodu ale důrazně odmítá tento jev předkládat jako 
nezpochybnitelnou tezi, naopak se spíše jedná o snahu „nastínit 

vlastní vnitřní, myšlenkový a duševní model, vycházející z osobních zkušenos-
tí a z nepřetržitého přehodnocování“.2 Tento fenomén totiž dokáže letmo 
zachytit pouze pozorný divák, který si všímá jemných nuancí herec
kého výkonu. Kýžená nepodrobenost totiž není v tomto smyslu pouze 
vzbouřením proti divadelním konvencím a tradičním kódům, ale také 
nepodrobeností herce vůči sobě samotnému, režisérovi či divadelnímu 
souboru. Model se tak může čtenáři v mnohém jevit jako připomínka 
romantického ideálu osamoceného génia, který ve své jedinečnosti vždy 
vybočuje z normy a odlišuje se od ostatních členů divadelního ansámblu. 
Jak Banu tvrdí, divák se může setkat s množstvím dobrých herců, avšak 
setkání s nepodrobeným hercem jej hluboce zasáhne a dá mu pocítit 
pomíjivé poblouznění. Nepodrobenost se pak může projevovat nevědo
mým i vědomým vkladem herce, například brilantní prací s vlastními 
predispozicemi, vždy je však podstatné partnerství (často i nečekané) 
s výjimečným „pobouřeným“ režisérem, který „napomáhá ukojit potřebu 
revolty a zároveň [herce] proměňuje v živoucí materiál, jedinečný a příklad-
ný“.3 Banu ve své knize jmenuje mnohé výrazné herce druhé poloviny 
dvacátého století. Jeho obdiv ale patří především polskému „divadelnímu 
Ikarovi“ ryszardu Cieślakovi, jenž byl pro Banua živoucím ztělesněním 
Grotowského reforem a jehož výkon v Calderónově Vytrvalém princi 
pro něj představoval „naplnění jednoho z nejradikálnějších snů divadla 20. 
století“.4 Zvláštní pozornost je mu tak věnována nejen na přebalu knihy, 
ale zároveň v samostatné kapitole, ve které Banu blíže analyzuje jeho 
herecké umění i životní osud.

Publikace se však nezabývá pouze nepodrobeným hercem, ale také 
reflektuje proměny evropské divadelní estetiky od šedesátých let do 
počátku 21. století. Během druhé poloviny dvacátého století došlo mimo 
jiné i vlivem politiky k posílení mezinárodní spolupráce a příklonu 
k mnohojazyčnosti a pohybovému divadlu; všechny tyto aspekty daly 
vzniknout mnoha výjimečným inscenacím i hereckým výkonům. Neji
koničtější je pro autora scénická tvorba Petera Brooka, kterému se Banu 
badatelsky dlouhodobě věnuje, dále je zmiňována umělecká práce Jerzy
ho Grotowského či Eugenia Barby. revoltující divadelníci tohoto období 
si také brali za příklad orientální divadlo a Banu uznává, že i on jím byl 
fascinován, především pro disciplinovanost při dodržení zděděné tech
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Banuových odhadů, na rozdíl od kapitol, které vycházejí z jeho vlastního 
diváckého zakoušení. I přesto se ovšem jedná o publikaci, která má ne
zpochybnitelný přínos. Ústředním záměrem této knihy je totiž, dle mého 
názoru, především – možná až idealisticky – povzbudit diváka k ostraži
tosti a vnímavosti, protože „i divák se stává opravdu dobrým až ve stáří, kdy 
je schopný rozpoznat a ocenit samu podstatu divadla“.7 Pro laického čtenáře 
jsou hodnotné pasáže představující i krátký exkurz do historie a vývoje 
divadla (například kapitoly Orientální herec: od fascinace k odstupu nebo 
Hrát čelem a hrát zády: dva polemické postoje). Naopak pro českou odbor
nou veřejnost může být přínosná informační hodnota této výpovědi 
popisující významné inscenace, které bylo možné sledovat zpoza železné 
opony pouze omezeně či je mladší generace již neměla příležitost vidět. 
Kromě stálého motivu nepodrobenosti, který se projektuje nejen do 
Banuova divadelního uvažování, ale také do stylu celé knihy, se však zá
roveň do textu promítá i autorova celoživotní odevzdanost pomíjivému 
divadlu, neboť možná „pomine [hercův] výkon, ale ne stopa zanechaná v di-
vákovi, který jej prožil“.8 Sám Banu si hodnotu vzpomínek vždy uvědomo
val a vyzvedává jejich důležitost především v závěrečném doslovu, kde 
s lítostí vzpomíná na telefonát, kdy se mu nepodařilo přesvědčit blízkého 
přítele otomara Krejču k sepsání režisérových pamětí. 

niky a úctu k tradici. opět však po letech pocítil touhu navrátit se k ev
ropskému herci, především pro jeho anarchistickou „žádanou nečistotu“ 
jevištní totožnosti. Na rozdíl od herce asijského totiž může do hereckého 
výkonu evropského umělce vstupovat i jeho osobní vklad nebo životní 
osud. A právě tyto ojedinělé aspekty jsou pro Banua i největší předností. 
Pouze takovýto bouřící se herec totiž dokáže divákovi odhalit skryté po
znání a vybízet k neustálé sebereflexi. Jeho výkon pak nadále přetrvává 
nejenom v paměti diváků, ale také ve slovech, protože „mimořádní herci 
většinou vskutku podněcují k psaní; právě to pak zůstává jako světelný paprsek, 
který trvá, ač hvězda, která jej vyslala, pohasla“.5 

J an Hyvnar v předmluvě čtenáře varuje, že se v knize definice 
nepodrobeného herce nenachází, ale zato je možné tento fenomén 
evropského divadla společně s autorem ohledávat a kroužit kolem 
něj. Sám autor však v knize nabízí nespočet definic – vždy dle 

konkrétního herce, který jej upoutal – a jistá představa následně vyvsta
ne i z celé knihy. Banuův model totiž lze zjednodušeně pojmenovat jako 
jev, kdy se k hercovu ztvárnění role připojuje i slovy nepojmenovatelná 
„přidaná hodnota hercova bytí“.6 Paradoxně se také tato žádoucí a zdánlivě 
nedostupná formulace objevuje na zadním přebalu samotné publikace. 
Mnohem spíše však čtenářova mysl marně krouží okolo otázky, zda si he
rec svou nepodrobenost uvědomuje, či zda se tato představa utváří pouze 
v divákově mysli; o to silněji právě v českém prostředí, kde bylo divadelní 
uvažování formováno odlišnými teoretickými přístupy. Právě na tuto 
otázku však autor neposkytuje žádnou odpověď a ve své reflexi poněkud 
nedůsledně balancuje mezi popisem divákovy percepce a hereckého 
záměru. K tomu sklonu však vybízí právě esejistický žánr, častokrát vyu
žívající obrazivého jazyka a opírající se o odkazy z filozofie, psychologie či 
dějin umění, a Banuova intence nebudovat nový teoretický systém, jako 
spíše sepsat odlehčený divácký cestopis. Tento záměr podporuje i jedna 
ze závěrečných kapitol Namísto závěru: Proč jsem se nestal hercem, která 
nahrazuje shrnutí spíše úsměvnou glosou a ohlédnutím za Banuovou 
krátkou a neúspěšnou hereckou kariérou. Celou knihou tak prostupuje 
Banuův vlastní sklon k nepodrobenosti vůči požadavku jednotného stylu 
knihy, podobně jako autor eklekticky kombinuje kromě nepodrobeného 
herce i množství dalších témat, jakými jsou například stárnutí herce či 
obsazování do rolí opačného pohlaví. 

Právě kvůli těmto vedlejším tématům, zvoleným jako výběr hraničních 
případů, které v mnoha inscenacích fascinovaly svou neotřelostí výkladu 
i přesvědčivostí hereckého výkonu, mají však některé pasáže jistý sklon 
k bulvarizaci. V podkapitole Bloudění a tápání se autor zamýšlí nad vztahy 
režisérů a hereček, jindy se naopak z rozhovorů pokouší rekonstruovat 
a spekulovat o bouřlivých vztazích mezi režiséry a jejich revoltujícími 
herci. Tyto části však postrádají čtivost, protože jsou předmětem pouhých 

5
BANU, cit. 
1, s. 137. 

6
BANU, cit. 
1, s. 137. 

7
BANU, cit. 

1, s. 135. 

8
BANU, cit. 

1, s. 26.  
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veronika Kořínková 
(1978) studium na KVD 
DAMu ukončila v roce 
2014.  Působí na Slovensku, 
kde spoluzaložila vzděláva
cí projekt EDudrama. 

Lukáš Kobrle  
(1983) KVD DAMu absolvo
val v roce 2011. Působí jako 
ředitel umělecké agentury 
Ambrozia. 

Angelika Pintířová 
(1963) absolvovala KVD 
v roce 2011. Řeholní sestra 
kongregace Milosrdných 
sester sv. Karla Boromej
ského. Věnuje se široké 
paletě aktivit, mezi nimi 
je i vychovatelství a výuka 
dramatické výchovy. 

Antonín Šimůnek  
(1983) absolvoval v roce 
2010. V současné době  
pracuje jako redaktor 
v České televizi. 

 veronika 
 Kořínková 
výchovnou dramatiku 
jste začala studovat již 
jako dřívější absolventka 
vysoké školy. Jakému 
oboru jste se věnovala 
předtím? Má nějakou 
spojitost právě s drama-
tickou výchovou? 
Študovala som bábkohe
rectvo na Vysokej škole 
múzických umení v Bra
tislave. Tento odbor má 
prepojenie na dramatickú 
výchovu väčšie, ako si 
sám uvedomuje. V pr
vom rade oba obory majú 
spoločnú väčšinu pred
metov. V oboch funguje 
materiál, rekvizita, či už 
pri tvorbe postavy v rolovej 
hre, alebo ako metafo
ra. u bábkohercov však 
chýba znalosť základ
ných metód dramatickej 
výchovy. Ešte pred 15timi 
rokmi sa predmet DV 
v Bratislave vyučoval, ale 
nemal podporu a úplne sa 
vytratil. Práca bábkoherca 
na Slovensku je zameraná 

predovšetkým na det
ského diváka. Je to zatiaľ 
veľká škoda, že na VŠMu 
nie je samostatný odbor 
ani predmet dramatickej 
výchovy, lebo veľa absol
ventov herectva aj báb
koherectva učí a venuje 
sa výchovno vzdelávacím 
činnostiam. Ja využívam 
bábkarinu vo veľkej miere 
vo svojich projektoch. 
Mám pocit, že jedno bez 
druhého sa mi nedarí. 
Musím povedať, že na KVD 
DAMu je bábkoherectvo na 
veľmi dobrej úrovni. 

na Slovensku, kde žijete, 
se snažíte etablovat 
výchovnou dramatiku. 
Spolu s kolegy jste založi-
la platformu EDUdrama. 
Mohla byste popsat její 
činnost?
S Barborou Jurinovou sme 
si pripravili desaťroč
ný plán pre investorov, 
kde sme chceli začať so 
založením dramacen
tra, potom sme sa chceli 
vrhnúť na výskum DV na 
Slovensku a v opár rokov 

Seriál dialogů se studenty, 
absolventy a pedagogy 
jednotlivých kateder DAMU 
pomalu spěje ke svému konci. 
Jako předposlední přišli na 
řadu absolventi Katedry 
výchovné dramatiky. 
Jaký vliv na ně mělo 
studium na této katedře? 
A jaký měla vliv samotná 
výchovná dramatika na 
jejich život poté, co opustili 
DAMU? K genderově velmi 
vyváženému rozhovoru 
jsem přizvala absolventy 
jak prezenčního, tak 
kombinovaného studia. 

Jde o to, 
najít 

cestu…

dialogy

AuTorKA_HELEnA JonáŠová
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aj o jej miesto v kurikule 
pre primárne vzdelávanie. 
Stalo sa však to, že náš de
saťročný plán sa nám zrazil 
do jedného roka a všetko sa 
začalo diať naraz. 
Získali sme priestory pre 
dramacentrum, rozbie
hame projekty pre školy 
a voľnočasové zariadenia, 
realizujeme výskum. Ko
munikujeme s niektorými 
poslancami, vďaka čomu sa 
podarilo vytvoriť pracov
né skupiny odborníkov 
z rôznych oblastí pôsobe
nia, využívajúcich meto
diku dramatickej výchovy 
vo svojej praxi. Títo ďalej 
vypracovávajú stratégie, 
odborné metodické ma
teriály ako podklady pre 
budúce etablovanie pozície 
dramatickej výchovy a jej 
ukotvenie v legislatíve. 
EDudrama sa tiež stala 
súčasťou medzinárodnej 
organizácie IDEA (Inter
national Drama Education 
Association), od posled

ného stretnutia Asociace 
českých dramacenter 

v Hradci Králové sa 

zapájame aj tu, spolupracu
jeme s Katedrou výchovnej 
dramatiky DAMu v Prahe, 
Vysokou školou múzických 
umení, nadväzujeme spo
luprácu s ďalšími organizá
ciami na Slovensku (NoC, 
SNG, SND), v Maďarsku 
(Káva Drama, Magyar 
Dramapedagogiai Tarsa
sag), fidea vo fínsku, uCD 
Dublin a ďalšími.
Snahou EDudrama ako 
platformy je tiež vytvárať 
prostredie pre podporu 
a rozvíjanie nových foriem 
a metód spojených s dra
matickou výchovou, priná
šať podnety zo zahraničia 
a sprostredkovať dostupné 
materiály a informácie 
pre slovenských učiteľov 
a lektorov. 

Dramatickou výchovu 
jste vyučovala i v za-
hraničí. Je nějaký rozdíl 
v přístupu k dětem a mlá-
deži v čR, na Slovensku 
a právě v zahraničí?
Pôsobila som v Dubline na 
vysokej škole, ktorá s deťmi 
a mladistvými pracovala 

poväčšine cez víkendy 
a letné prázdniny. Musím 
povedať, že sa jednalo 
o školu vyslovene herecky 
zameranú, a tak ma milo 
prekvapilo, že nemali 
vôbec nič proti zavedeniu 
metód dramatickej výcho
vy do procesu. Pripravili 
sme tak viacero programov, 
ktoré ešte stále úspešne 
pokračujú. reakcie mno
hých účastníkov, rodičov, aj 
pedagógov na našu prácu 
boli veľmi pozitívne. 

Do jaké míry může dra-
matická výchova pře-
klenout jazykové nebo 
etnické bariéry? Máte 
s tímto nějakou vlastní 
zkušenost?
Podľa mňa dokáže prekle
núť všetky bariéry. Mám 
skúsenosť, že to rozhodne 
je vždy veľmi ťažká úloha, 
ktorá vyžaduje vela času, 
čítania, prípravy a skúša
nia. To ma na tomto proce
se najviac baví a fascinuje. 
Nájsť cestu ako. Každá 
skupina, s ktorou som kedy 
pracovala, bola pre mňa 

výzva. V Dubline som bola 
ako pedagóg–asistent pri 
projekte pre deti s jazyko
vými poruchami. Tam sme 
videli výsledky okamži
te. Deti, ktoré boli v role 
a rozprávali ”za postavu” 
nekoktali. 

Jste matkou malých dětí. 
Uplatňujete dramatickou 
výchovu i v rámci každo-
denní výchovy? 
určite sa mi stáva, že nie
ktoré dramaťácke postupy 
využívam aj doma. Ale 
priznám sa, že tam až tak 
často kreatívna nie som. 
Moja najstaršia dcéra chodí 
ku mne na dramaťák, tá si 
ma užije dosť. Keď sa u nás 
objavia ďalšie deti (kama
ráti alebo rodina), rada 
im pripravím program, 
vymýšľam úlohy. Druhá, 
prostredná dcéra zapája 
do svojich  dramatických 
hier všetkých rodinných 
príslušníkov aj okoloidú
cich.  Práve sa mi narodila 
tretia dcéra, tak sa „moja 
skupina“ rozrastá...

 lukáš Kobrle 
Působíte v umělec-
ké agentuře Ambro-
zia. Jak je její činnost 
koncipována? 
Ambrozia nabízí od roku 
2004 volnočasové umělec
ké vzdělání dětem a mláde
ži v oborech divadlo, film, 
muzikál, tanec a média. 
Naší hlavní aktivitou jsou 
týdenní kurzy, které pod 
názvem Ambroziáda pro
bíhají v termínech jarních, 
letních a podzimních 
prázdnin v různých měs
tech České republiky, na 
Slovensku, v Chorvatsku 
a ve francii. ročně těmito 
kurzy projde zhruba 2000 
účastníků. Ambrozia má 
status obecně prospěšné 
společnosti  patří tedy 
do neziskového sektoru. 
Na rozdíl od některých 
jiných neziskovek ale naše 
činnost nestojí na penězích 
z grantů a dotací. od za
čátku jsme chtěli vytvořit 
takový projekt, který bude 
schopen přežít, i když nám 
nikdo nedá na grantech 

ani korunu. Podařilo se 
nám propojit obrovskou 
skupinu mladých zájemců 
o umělecké vzdělávání 
a velkou skupinu zkuše
ných umělců, kteří mají 
chuť učit a předávat. 
Zjednodušeně řečeno to 
funguje tak, že zájemci 
zaplatí kurzovné a my z něj 
pokryjeme honoráře lekto
rů a provozní náklady. Pří
padné finanční přebytky 
nejdou do našich kapes, 
ale jsou investovány do 
zkvalitňování naší práce, 
získávání dalších lektorů, 
nákupu lepší techniky 
a vybavení.

v agentuře se věnujete 
neformálnímu umělecké-
mu vzdělání – je nějaký 
rozdíl v přístupu vyu-
čujících, kteří se nemusí 
řídit osnovami?
V současné době se už 
ani vyučující ve formál
ním vzdělávání nemusí 
řídit osnovami. už zhruba 
deset let se na základních, 
středních a základních 
uměleckých školách 
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vyučuje podle tzv. škol
ních vzdělávacích plánů. 
oproti osnovám je rozdíl 
v tom, že ŠVP neurčují 
tolik cestu, ale hlavně cíle 
(tedy kompetence, které 
si žák z výuky v jednotli
vých etapách odnáší). Také 
naše kurzy mají stanovený 
určitý vzdělávací plán. 
Ale samozřejmě týdenní 
kurz není třeba plánovat 
tolik jako několikaleté 
soustavné studium. Naše 
kurzy jsou hlavně určitou 
ochutnávkou, alternativou, 
někdy nadstavbou vůči 
tomu, čemu se obvykle 
naši účastníci věnují celo
ročně (tedy ZuŠ, kroužky 
atd.). Nabídku základních 
uměleckých škol dopl
ňujeme tím, že nabízíme 
obory, které ZuŠ obvykle 
nenabízejí, ač je o ně mezi 

současnou mládeží velký 
zájem. Mluvím o filmu, 
muzikálu, dabingu, im
provizaci, mediální tvorbě, 
youtuberingu... Další věcí 
je, že děti celoročně pracují 
obvykle pod vedením uči
telů, zatímco my na naše 
kurzy získáváme do pozic 
lektorů i aktivní umělce, 
kteří by pochopitelně na 
celoroční pedagogickou 
práci neměli čas. Neříkám, 
že lidé z umělecké praxe 
jsou lepší než učitelé, to 
rozhodně ne. Ale za ten 
týden nabídnou dětem svůj 
pohled na věc a svůj styl 
práce. Jsou to i lidé jako Jan 
Přeučil, Martin Dejdar, Te
reza Kostková, Jan Šťastný, 
Arnošt Goldflam, Míša To
mešová – zkrátka osobnos
ti, které už ve svém oboru 
něco dokázaly a spolupra
covat s nimi na projektu je 
pro mladé umělce velkým 
zážitkem a motivací. 

Je odlišný i přístup žáků, 
kteří vzdělání v rámci 
volnočasových aktivit 
platí?
Protože celoročně učím 
i pár hodin na běžné 
základní škole, mám v této 
oblasti možnost porovná
vat. V prostorách této školy 
v létě probíhají dva turnu
sy Ambroziády. A každý, 
kdo měl srovnání jako já, 
musel uznat, že ta budova 
získává při Ambroziádě 
úplně jinou energii, jako by 
se celá rozsvítila k nepo
znání. Je najednou plná 
dětí, které jsou motivo
vané, chtějí se učit, chtějí 
zkoušet nové věci, váží si 
lektorů... Je to obrovský 
rozdíl.

 Angelika 
 Pintířová 
co vás přivedlo ke studiu 
dramatické výchovy na 
DAMU?
Při studiu pedagogiky na 
ff uK (1989–1994) jsem se 
potkala s Josefem Valen
tou a Hankou Kasíkovou 
a navštěvovala jejich 
předměty, např. tvořivou 
dramatiku. Dozvěděla 
jsem se, že se podílejí na 
zakládání oboru na DAMu. 
Pak jsem využívala alespoň 
těchto základů při své 
pedagogické práci jak na 
Střední zdravotnické škole, 
tak v dívčí škole, a také 
když jsem vedla kroužek 
náboženství. Připadalo mi 
ale dost důležité studovat 
hlouběji DV především 
proto, že jsem chtěla začít 
využívat i dramatické 
strukturování. Bylo by 
riskantní pouštět se do 
toho bez hlubšího vhledu 
do problematiky. 

Jaké místo má drama-
tická výchova v rámci 
nařízené ústavní výcho-
vy a vzdělávání, kde vy 
sama působíte? Pomáhají 
vám umělecké aktivity 
v navázání vztahu s dět-
mi, kterým se věnujete?
Pracuji na oddělení, které 
je v rámci ústavní výchovy 
dost specifické. Jsme ko
munitní oddělení a chlapci 
mají kromě jiného také 
problém s užíváním drog 
(tabák, alkohol, marihua
na, ev. i pervitin). Navíc se 
v poslední době velmi stří
dají, takže není možná ně
jaká systematičtější práce. 
Pokud jsem se o takovou 
práci pokoušela, tak bylo 
vždy nutné vést lekci ve 
dvou nebo více lektorech, 
kdy ten druhý byl členem 
skupiny a vlastně klukům 
ukazoval, že mohou „být 
trapní“. Před lety jsme 
s chlapci dokonce vytvořili 
divadelní minitvar  jako 
prezentaci oddělení pro 
celý ústav. Na oddělení byla 

jednou skupina lektorů 
z KATaPu, takže se kluci 
zapojili do různých drama
tických hrátek. Přímo na 
oddělení na Klíčově jsme 
s Vojtou Hanzálkem rok 
vedli dramatický kroužek. 
Potenciál tedy vidím velký, 
ale v současnosti, kdy je 
velký tlak na práva dítěte, 
nemáme dlouhodobé po
byty a zvyšuje se admini
strativa, není už dostatek 
energie něco více podnikat 
v rámci běžného provozu. 
Musela bych pro to mít 
vyčleněný čas navíc mimo 
službu. Šlo by také pozvat 
profesionální skupinu 
lektorů, ale ani na jedno 
nejsou peníze. 
 
Pracujete s drogově 
závislou mládeží. Jsou 
nějaké konkrétní drama-
ticko-umělecké postupy, 
které při práci s nimi 
využíváte?
Kromě již výše uvedeného 
jsem občas při sociální 
skupině používala živé 
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obrazy (např. co mě sem 
přivedlo, jak tady žiju a co 
bude, až tu skončím), nebo 
některé lekce strukturo
vání – tajemný poklad, 
vykradení banky. Setká se 
to s úspěchem, pokud je 
opravdu ještě někdo dospě
lý rovnocenným členem 
skupiny. Ideálně, když si 
ještě vylosuje podřadnou 
roli, např. plavčíka na lodi, 
a ostatní mají vyšší posta
vení, to se pak podařilo vše 
velmi dobře rozehrát. 
 
ve své diplomové práci 
jste se věnovala téma-
tu vztahu katecheze 
a dramatické výchovy. 
Kde podle vás leží jejich 
styčné body?
Našla jsem čtyři pojítka. 
První z nich je pohled na 
skutečnost skrze umě
ní, některé pravdy totiž 
nelze uchopit rozumovými 
definicemi, ale jen jistým 
uměleckým obrazem, což 
se týká i náboženských 

skutečností. Takový pohled 
na svět vede k lepšímu po
rozumění symbolické řeči, 
která je také řečí nábožen
ství. Dále je to hra, která 
vyžaduje svobodu i řád, 
spolupráci i jistý druh 
pokory, schopnost pustit 
vážnost světa z rukou, 
a vede k důvěře v Boha. 
Posledním pojítkem je 
příběh, protože křesťanské 
pravdy jsou nám sdělovány 
Bohem skrze Bibli, která je 
plná lidských příběhů. DV 
napomáhá těmto příbě
hům rozumět jako mode
lům života, dovoluje si je 
«přivlastnit» i v situacích 
po mnoho století od jejich 
napsání. Právě práce s Biblí 
metodami DV je pro mě 
velmi zajímavá, zkouším 
ji s různými skupinami, 
i s těmi, kteří ji vůbec 
neznají. Je objevná i pro 
„skalní“ křesťany, kteří 
práci s ní znají jen jako 
zbožné naslouchání.

 Antonín 
 Šimůnek 
Před KvD jste studoval 
pedagogickou fakultu, 
setkal jste se už tam 
s dramatickou výchovou? 
Pokud ano, jedná se o od-
lišné přístupy?
Na pedagogické fakultě 
jsem studoval učitelství 
pro druhý stupeň základ
ních škol a pro střední ško
ly. Tam jsme se s využitím 
metod dramatické výchovy 
setkali pouze na semináři 
Jaroslava Provazníka, který 
nás učil literaturu pro 
děti. Jeho metody a způsob 
výuky, využívající z velké 
většiny právě dramatic
kou výchovu, byly pro mě 
velice inspirativní. Nešlo 
o záměr školy, využití těch
to metod bylo jeho osobní 
volbou. Jinak si nevzpo
mínám, že bychom vůbec 
kdy slyšeli o dramatické 
výchově výraznější zmínku 
 a to ani v didaktických 

předmětech. Myslím, že 
dramatická výchova byla 
součástí přípravy studentů 
školní nebo předškolní 
pedagogiky. 

učil jsem dva roky na sou
kromém gymnáziu v Praze 
(především společenské 
vědy, češtinu a okrajově 
také dramatickou výchovu) 
a příliš mě ta práce nenapl
ňovala. S nižším finančním 
ohodnocením ve školství 
jsem počítal, ale zaskočily 
mě chaotické poměry na 
dané škole, špatná spo
lupráce s vedením i s ně
kterými rodiči a celkově 
nízká prestiž, jakou učitel 
ve společnosti má. Využil 
jsem tak příležitost, která 
se mi naskytla, a odešel 
do ČT s tím, že k učitelství 
se mohu případně vrátit 
vždycky. Teď o tom ale 
neuvažuji.

na jaké pozici jste praco-
val před vstupem do čT?
V současné době se už dra
matické výchově nevěnuji. 
Nějaký čas jsem pracoval 
v NIPoSArTAMA (Národ
ní informační a poraden
ské středisko pro kulturu) 
jako redaktor časopisu 
Tvořivá dramatika, který 
se právě dramatickou vý
chovou zabývá. Dělal jsem 
to rád, mimo jiné i proto, 
že jsem chtěl s oborem 
zůstávat v kontaktu a svým 
malým dílem mu pomáhat 
v dalším rozvoji. Práce ve 
zpravodajství pro mě ale 
byla časově čím dál nároč
nější, takže jsem musel 
spolupráci s Tvořivou dra-
matikou ukončit. Ale i když 
teď v oboru nepracuji, 
velká část z toho, co mi 
studium na katedře dalo, 
mi v mé současné profesi 
výrazně pomáhá. 

Působíte nyní v české te-
levizi na pozici redaktora. 
co vás k této změně vedlo?
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autorka_Kateřina KyKalová

„Když se na ně 
budete dívat, 
tak vyrostou!“

V minulém čísle Hybris 
představovala Anna 
Smrčková publikaci Klauzury 
FAMU 2016 a ocenila její 
snahu hodnotit klauzurní 
výstupy studentů Filmové 
a televizní fakulty z pohledu 
odborné veřejnosti. Stejným 
směrem v únoru vykročili 
i samotní studenti FAMU, 
když se své klauzurní práce 
rozhodli veřejně promítnout 
v holešovickém Bio Oku. 
V rámci komponovaného 
večera s pokorným názvem 
Filmečky zde představili pět 
krátkých dokumentárních 
filmů studenti Katedry 
dokumentární tvorby Lenka 
Benešová, Ondřej Šálek, 
Barbora Chalupová a Nikola 
Krutilová a student Katedry 
střihové skladby Jakub 
Jelínek.

i Lenka Benešová vytvořila devítiminutový dokument na 
zadání „Můj pohled na skutečnost, na které mi záleží“. Sama 
se stala jeho protagonistkou a s humorně ironickým nad
hledem odkryla svou samotu v životě „single“, s nímž se 

nehodlá smířit, a podniká cestu za láskou, záměrně pojatou jako jedno 
velké klišé. Z domova na venkově, kde s maminkou peče linecké cukro
ví, si do Prahy odváží krabici srdíček a zaručené rady, jak si najít muže. 
Má se prý přestěhovat na kolej a začít dělat nějaký pořádný sport, aby 
se s nějakým klukem vůbec mohla seznámit, a v komunikaci s ním by 
neměla mít vlastní názor, neboť chytré ženy přeci muže děsí. Stejně jako 
maminka, jež s tatínkem žije šťastně celý život a dceřinu představu vzta
hu značně romantizuje, by chtěla co nejdříve potkat svého prince. Přes 
mobilní aplikaci ji však kontaktují většinou jen „jednonoční dobrodruzi“, 
kteří se při prvním náznaku hledání vážného vztahu stáhnou. Konverza

FilmečKy
bio oko 15. 2. 2017
— lenka benešová 
I
— Jakub Jelínek 
Spoko je nej
—  ondřej šálek 
Republika Jágr
—  barbora chalupová 
Do zbraně
— nikola Krutilová 
Není pevná hranice

an
al

ýz
a
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SPoKo JE NEJ
Jakub Jelínek učinil hlavním hrdinou patnáctiminutového dokumentu 
svého kamaráda Kryštofa Barvínka. označení „hlavní hrdina“, jež pře
bírám z titulků filmu, je přitom vysoce ironické, jelikož Kryštof je mno
hem spíše typickým antihrdinou, oblomovem, který neví, co se sebou. 
Je studentem estetiky, kterou hodnotí jako zcela zbytečný obor, když 
se upřímně směje představě, že by si v něm našel práci. Veškerá jeho 
motivace ke studiu se tak soustředí do vět „Aspoň něco studuju,“ a „Po pěti 
letech by bylo hloupý to nedodělat.“ Snímek zachycuje jeho život jako nikdy 
nekončící zábavu – hraje hry na konzoli, na mobilu, s kamarády cestuje 
a jezdí na skateboardu, a když má odevzdat práci do školy, deadline si 
jednoduše odloží. Problém přitom nevidí u sebe a neustálé prodlužování 
studia svádí na hloupou byrokracii. Divák neví, zda Kryštof pracuje, 
a z informací, jež má k dispozici (např. že se jeho maminka právě vrátila 
z Číny), se zdá, že je zajištěný díky rodičům. Stravuje se v KfC, domů si 
objednává pizzu a za vše platí jednoduchým přiložením bezkontaktní 
karty. Jeho život je bezstarostný. Je to zábava. Je to hra. „Svět zaměstnání 
je hrozně nudnej. Já bych měl radši jenom mega peněz, jen tak.“

Přestože kamera Kryštofa doprovází na jeho cestách do přírody a za
chycuje mimo jiné i adrenalinový sjezd na skateboardu, hlavní těžiště 
dokumentu je ve slovech a výpovědi protagonisty. Tvůrce je sice stu
dentem střihové skladby, výrazněji však střih používá pouze na začátku 
filmu, když scénu hraní na konzoli vystřídá telefonátem pedagogovi, 
v němž Kryštof žádá o posunutí deadlinu s údajným důvodem, že právě 
objevil podnětnou sekundární literaturu. Vtip vyznívá mnohem více 
ze samotných Kryštofových promluv, jež zachycují v naší společnos
ti přítomné myšlenky a nálady, zároveň jsou však stylizovány do tak 

ce s nimi je přitom povrchní, až banální a představuje spíše jakýsi sport 
pro vyplnění volného času než skutečný prostředek k seznámení. Z vir
tuální reality tak dívka uteče zpět na starý dobrý venkov, kde na zlatém 
poli v červených šatech z nevydařené schůzky pojídá napečená srdíčka. 
Na radu aktivisty rozdávajícího objetí, jehož potkala v kavárně, kde na 
schůzku čekala, začne se sebepřijetím a „láskou naplní“ nejprve sama 
sebe. Šedou realitu tato věčná romantička mění za idylické představy 
a na svého prince čeká „tam venku“. Dočká se?

Základ dokumentu tvoří komentář autorky doplňující záběry jejího 
všednodenního života. Výjimku tvoří dva rozhovory, a sice s maminkou 
při pečení cukroví a poté s aktivistou v kavárně na DAMu; ani zde se 
však kamera nezaměřuje na samotný rozhovor, nýbrž staticky a nepřiro
zeně dlouho zachycuje nějakou všední činnost. V prvním případě sleduje 
celý postup přípravy srdíček, v tom druhém jde o plošný záběr kavárny 
se všemi jejími ruchy. Z rozporu mezi obrazem a komentářem se v ně
kterých případech rodí vtip. Lenka svým nápadníkům na seznamce 
například říká, že dělá úkoly do školy, zatímco kamera odhaluje, že zabíjí 
čas zcela jinými aktivitami – úklidem a vařením. Jde přitom opět o hru se 
stereotypní představou, tentokrát na téma žena a zkouškové. Podobný 
rozpor, v tomto případě až paradoxní, demaskuje obraz závěrečný, kde 
hrdinka v červených šatech čeká na lásku v liduprázdné krajině. Vtip 
pak obsahují i samotné promluvy matky, která poučuje dceru, přičemž 
na venkově žije diametrálně odlišný život než ona a její rady jsou naivní.

Navzdory osobnímu zadání a námětu postihuje autorka v dokumentu 
širší fenomén individualistického světa, v němž se láska často zdá být 
dávno minulou romantickou představou. Mnohem podstatnější však je, 
že tak činí skrze výraznou (sebe)stylizaci a se sympatickým nadhledem 
a sebeironickým humorem odkrývá jednotlivá s fenoménem lásky spo
jená klišé. Představa velké lásky jako z reklamy se tak ve snímku drolí 
do nicneříkajících, až banálně vyznívajících statických záběrů každo
denního života.
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nejdou k podstatě věci a své názory nijak nepodkládají: „Potřebovali bys-
me taky nějakýho sportovnějšího, mladýho prezidenta a Jarda by měl bejt.“

Spíše než na Jágra si tak divák může vytvořit názor na jeho fanoušky, 
kteří často usvědčují sami sebe z vlastní hlouposti a film na ně shlíží tak 
trochu svrchu. Šálek je oslovuje v nákupním centru, kde se koná Jágrova 
autogramiáda, v hokejové hospodě, na stadionu či u nich doma. Speci
álním respondentem je ministr financí Andrej Babiš, který na jakýchsi 
slavnostech popíjí slivovici se svými voliči a své sympatie k Jágrovi 
zdůvodňuje pravicovou orientací hokejisty. odpovědí bodrým voličům 
pak dokazuje svou vlastní snahu řídit náš stát jako firmu, fungující na 
principu něco za něco: „Pane ministře, dneska už víme, koho budem volit.“ 
- „Mě přece volíte za koblihu, ne?“ V dokumentu tak vystupuje jako první 
ze zástupců firem, jež na Jágrovi profitují; co na tom, že tentokrát je onou 
firmou Babišova politická strana nebo dokonce stát a že kromě Jágra 
a dalších slavných osobností, s nimiž se místopředseda rád ukazuje, tak
to těží především z hlouposti svých voličů. Zástupci skutečných firem 
rýžujících na značce Jágr jsou pak v dokumentu paparazzi, kteří se na 
hokejistově slávě přiživují ve svých bulvárních úlovcích, nebo třeba za
městnankyně firmy potiskující trička (jež pouze decentně využívá ně
kterých motivů tak, aby nemusela platit autorská práva – neboť za „čtvr
tinu člověka“ je platit nemusí). Majitel Klenotů Aurum hokejistu využil 
pro svou reklamní kampaň a majitelka muzea čokolády láká návštěvníky 
na čokoládovou sochu Jágra v životní velikosti.

od konkrétní osobnosti Jágra se tak otázka stáčí ke smyslu fanouškov
ství jako takového. V paralele s rybařením se v hokejové rodině prezen
tuje zkrátka jako koníček, jímž lidé tráví volný čas. Stejně tak paparazzi 

koncentrované snůšky „keců“, že vytvářejí výpověď až absurdní. Kryš
tof srovnává dnešní dobu s obdobím komunismu, který byl podle něj 
pro naše rodiče jednoznačným nepřítelem. Ve chvíli, kdy člověk takto 
jasně formulovaného nepřítele necítí, postrádá podle něj i smysl života: 
„Hlavní problém týhle doby je, že není žádnej problém. Můžeš dělat, co chceš, 
ale zároveň si můžeš jen tak plavat a nedělat nic. Ale zároveň tě to sere. Ty cíle 
jsou takový nejasný.“ Své pocity přitom vnímá jako generační výpověď: 
„To je dokument o nás, mladejch klukách, co se v tom velkým světě trochu ztrá-
cej, trochu svojí vinou, trochu ne… Člověk se ale nesmí cejtit ztracenej jenom 
proto, že neví, co bude za pět let. Je nejlepší nechat to vyplynout.“

 Kryštofovy aktivity jsou vybrány tak, že zobrazují protiklad nudné
ho a banálního života, jemuž se protagonista tolik brání; paralelně s tím 
je však jako nesmyslný a banální demaskován právě život Kryštofův. 
Nepřítele, jehož v reálném životě tak postrádá, mu simulují počítačové 
hry, a v těchto hrách, stejně jako v jízdě na skateboardu, nachází rovněž 
uměle vytvářený pocit nebezpečí a adrenalin. V kontrastu s absurdní hy
perbolou klade autor důraz na autenticitu, když ve filmu ponechává i ně
které plevelné promluvy, jako např. Kryštofův soukromý telefonát s mat
kou, který by protagonista, na rozdíl od jízdy na skateboardu, při níž se 
může patřičně předvést, nejraději vystřihl. Jelínkův střih je však značně 
minimalistický, což opět v souladu s autenticitou dokumentu dokazuje 
ve vlastní promluvě zpoza kamery, když „svému subjektu“ zakazuje vy
pnout rádio, aby se střihem neměl tolik práce. Povahy protagonisty a re
žiséra se tak úsměvně propojují: podle Kryštofových slov se o něm Jelínek 
rozhodl natočit dokument proto, že nestíhal, a učinil to co nejjednodušší 
formou. A promítání filmu se režisér ani nezúčastnil, jelikož si, dle slov 
ostatních tvůrců, tou dobou užíval na Kanárských ostrovech.

rEPUbliKA Jágr
ondřej Šálek prezentoval svou čtrnáctiminutovou dokumentární anketu, 
v níž se již podruhé, po dřívějším nedokončeném dokumentu Hrát Jágra, 
věnuje této hokejové superstar. Zaměřuje se na fenomén Jaromíra Jágra 
v české společnosti, kde je hokejista často nazýván největším Čechem. Po
stupně se ukazuje, že záměrem dokumentu není vykreslit Jágrovu osob
nost, ale spíše obraz, jaký si o ní vytvořili čeští občané – či alespoň jejich 
záměrně vybraná část. Šálek totiž oslovuje pouze přesně ohraničenou cí
lovou skupinu: „šedou masu“ Jágrových fanoušků anebo na druhé straně 
představitele firem, jež na Jágrovi díky nim vydělávají. respondenti jsou 
tedy zástupci jedné velké komunity. Snímek pak ukazuje, jak moc velká 
tato komunita je, a satiricky nahlíží její důvody pro bezmezné uctívání 
Jágra. Již po vyslechnutí množství příspěvků vměstnaných do prvních 
dvou minut zjišťujeme, že dotazovaní často ani žádné argumenty nemají, 
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vidí smysl fandění v úniku z běžného života obyčejných lidí, který je 
navíc ve srovnání s životem celebrit často šedivý a nudný; díky bulváru 
mohou tito lidé naopak prožívat svůj sen společně se svými idoly. film 
Jágra zobrazuje jako zbožštěnou modlu, osobnost, o níž toho lidé zas tolik 
nevědí, ale projektují do ní své touhy a představy o lepším životě. Jedním 
z důkazů boží existence je (např. podle Tomáše Akvinského) představa 
absolutní dokonalosti – a ukazuje se, že i tak ateistický národ, jakým je 
(nebo jakým se alespoň prezentuje) ten náš, potřebu něčeho božského 
v životě má. Namísto abstraktního Boha ji však projektuje do konkrétní 
slavné osobnosti a Jágra přímo nazývá Bohem. A stejně tak do něho pro
mítá jakýsi ideál vyššího dobra: „To by se mi líbilo, kdyby Jarda byl takovej 
Mojžíš, kterej by ten náš národ vytáhl z toho našeho sobectví.“ Vstupní pre
misu, že je Jágr pro český národ Bůh, Šálkův dokument prostřednictvím 
jednostranně zaměřeného výběru otázek a respondentů spíše ilustruje, 
než že by se zamýšlel nad příčinami a důsledky tohoto fenoménu. A v po
hledu na „šedou masu“ českých občanů, pro niž je božství měřitelné po
čtem vstřelených branek a volební hlas uplatitelný panákem či koblihou, 
vyznívá velmi skepticky.

NENí PEvNá HrANiCE
Dokument Nikoly Krutilové byl se svými šesti minutami nejkratším 
filmem večera. Jako námět posloužil studentce kameraman a pedagog 
Katedry kamery fAMu Petr Koblovský – epileptik, který se zázračně pro
budil z dlouhého bezvědomí, do něhož upadl po havárii. Přes pesimistic
ké prognózy lékařů se dnes, posilněný touto zkušeností, i nadále věnuje 
své práci. Chybí mu přitom celá třetina frontálního laloku, jenž je řídícím 
centrem celé osobnosti; zajímavé je pak především to, že si Koblovský ony 
změny ve své osobnosti uvědomuje. V dokumentu se zamýšlí nad hranicí 
mezi životem a smrtí, již lékaři definují zástavou srdeční anebo mozkové 
činnosti, ovšem jeho probuzení takto jednoduchou definici zpochybňuje. 
Podle Koblovského není pevná hranice mezi živou a neživou přírodou, 
což černobílý film ilustruje také dualitou prostředí, v nichž Koblovského 
zachycuje – ze smrtí páchnoucí, ovšem jinak sterilní nemocnice se kame
raman dostává zpět do života, do přírody, kde symbolicky zažehne oheň.

obraz tentokrát nemá funkci informativní, nýbrž náladotvornou. Jeho 
stylizace odpovídá Koblovského chorobě, což dokládá už samotné varová
ní na začátku snímku, jehož záběry mohou vyvolat epileptický záchvat. 
fakt, že jsou pocity záchvatu zobrazeny formou, jež ho může sama zapří
činit, je přitom paradoxní. Blikání začíná záběrem nemocničního stropu 
z jedoucího lůžka, z něhož lze počítat míjející zářivky – podobně jako 
podle svých slov Koblovský ve statické poloze v pokoji počítá rozplácnuté 
mouchy. V určitý moment získá obraz vyloženě stroboskopický charak

ter, když záběry různých realit blikají v rychlém tempu a stejně tak přes 
sebe mluví několik hlasů. A stejně jako po záchvatu následuje útlum, 
stroboskop vystřídá střih na černočernou tmu a ticho, narušované pouze 
pravidelným oddechováním. Toto oddechování se přitom ve filmu ozývá 
pravidelně jako jakýsi refrén, podobně jako je život epileptika protknut 
jednotlivými záchvaty. Na konci snímku se navrací i motiv ubíhajícího 
stropu a vhodně doplňuje závěrečné titulky.

Vytvoření nálady bylo pro autorku vzhledem ke kusosti informací 
zřejmě stěžejní. Nešlo jí o plastické vykreslení Koblovského osobnosti, 
ale o přiblížení pocitu člověka, který se vrátil z druhého břehu. Za tímto 
účelem v dokumentu záměrně nenechala promluvit ani lékaře, kteří by 
např. mohli s kameramanem polemizovat z odborného hlediska. o Kob
lovského nehodě či samotné epilepsii se tak v bytostně subjektivním, 
atmosférickém snímku divák více nedozvídá.

Do zbrANě
Dokument Barbory Chalupové měl v porovnání s ostatními filmy výrazně 
delší stopáž – celých 39 minut. Z toho důvodu, ale také proto, že byl pro 
mě tematicky jednoznačně nejpřínosnější, jsem si ho nechala na konec, 
ačkoli byl v rámci večera promítán jako předposlední. Mapuje výzkum 
čtyř studentek, jež se rozhodnou zjistit, co znamenají zbraně v českém 
kontextu. Diváci je sledují od počáteční diskuse nad etickými otázkami 
(co to vůbec zbraň je, jaký je rozdíl třeba mezi pistolí a sekyrou a zda 
a proč by měl mít občan právo se ozbrojovat), vyslechnou si názory něko
lika držitelů zbrojního průkazu a nakonec jsou svědky čtyř nelegálních 
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cest, jimiž se studentky na základě sázky snaží nějakou zbraň opatřit. 
Barbora si z internetu zdarma stáhne program a pistoli si vytiskne na 
3D tiskárně. Greta koupí revolver na internetu a nechá si ho poslat přes 
„dead drop“, což znamená, že dodavatel zboží zakope někde v lese a kli
ent si ho na základě zaslaných souřadnic vykope. Alžběta si na radu pří
tele pořídí historickou zbraň kategorie D, jejíž držení je pro osoby starší 
18 let zcela legální. Neúspěšná je pouze Nikola, jež osloví dealery na Vác
laváku. V závěru filmu si jdou dívky ze svých úlovků za doprovodu roc
kové hudby vítězoslavně zastřílet; Nikolu nechá Alžběta zapálit alespoň 
vlastnoručně vytvořenou dýmovnici, jejíž postup výroby je na internetu 
volně přístupný a snímek ho částečně také zachycuje.

formálně je film rozdělený do dvou částí. Ta první se podobá v téže 
době vzniklému internetovému seriálu Semestr, neboť se celá odehrává 
na obrazovce počítače, před nímž sedí čtyři dívky a doplňují obraz svým 
komentářem. Divák vidí otevřený internetový prohlížeč s několika zá
ložkami, které dívky pohybem myši postupně vždy otevřou, zběžně sro
lují článek a pustí video s příspěvkem. Jde přitom o zdařilou mystifikaci, 
neboť autorkou všech videí je Chalupová. Informace jsou tak divákovi 
předávány živou, zábavnou formou, jež se navíc nestihne vyčerpat, jeli
kož od ní autorka ve vhodnou chvíli upustí. Jednotlivé příspěvky držitelů 
zbraní již pustí ve zručně sestříhané montáži vcelku, aniž by do nich 
animací obrazovky či komentářem nadále zasahovala. Celou první část 
pak zakončí vyskočení okna hlásajícího zavirování počítače, jehož se ne
lze zbavit jinak než tím, že na něj dívky kliknou. Tím spustí druhou část 
dokumentu, která už sleduje dobrodružné počínání jednotlivých dívek 
při shánění zbraně, jež tyto hravé formální vstupy nadále nenarušují. 

Princip se vrací až v závěrečných titulcích rolovaných myší. Zmíněné 
dobrodružství je přitom skutečně napínavé – v případě Grety, kráčející 
s rýčem lesem, divák téměř zapomene na přítomnost kamery.

Dokument vznikl v době narůstajícího strachu, způsobeného přede
vším uprchlickou krizí, a v demokratické společnosti, směřující k čím 
dál větší rovnosti mezi občanem a státem. Autoritě státní instituce mno
zí lidé přestávají věřit a cítí potřebu zajistit si vlastní bezpečnost sami. 
Z promluv držitelů zbraní je přitom cítit, že ne vždy jde o lidi, kteří mají 
zcela zpracovanou etickou stránku věci. Jedna z dotazovaných žen mlu
ví např. o tom, jak jsou zde pravidla pro získání zbrojního pasu dobře 
a přísně nastavená, a přitom tvrdí, že jedním z hlavních kritérií jsou 
peníze, jelikož jde o poměrně drahý proces. Zkoušky se navíc dají opako
vat, takže kdo má prostředky a zájem, licenci si opatří. Sama sobě přitom 
respondentka protiřečí také názorem, že střílet by měl umět každý. Jiný 
střelec zase přirovnává podle něj tak samozřejmé právo držet zbraň k po
volení na řízení auta. Při sledování filmu se mě zmocnily podobné pocity 
absurdity a strachu, jaké ve mně vyvolal už dokument České televize 
Výchova k válce o státním programu PoKoS (Příprava občanů k obraně 
státu), který od roku 2013 částečně nahrazuje po pádu železné opony 
zaniklou povinnou brannou výchovu. Zdánlivě normální lidé u sebe nosí 
zbraně a naše děti se s nimi ne zrovna vhodným a šetrným způsobem učí 
zacházet ve školách.

Mámli v závěru přeci jen alespoň krátce některé filmy vyzdvihnout, 
musím být osobní: skrze ženské protagonistky se mě nejvíce dotkly 
snímky I  a Do zbraně, který opravdu srdečně doporučuji, a tématem 
tápání studenta estetiky rovněž film Spoko je nej. Na snímku ondřeje 
Šálka mě trochu rušila jednostrannost a modelovost náhledu a z doku
mentu Nikoly Krutilové jsem si toho jakožto divák, který nezná Koblov
ského, ale ví ledacos o epilepsii, bohužel příliš neodnesla. obecně však 
musím uznat, že ať už studenti zvolili náměty osobní (sebe sama, svého 
kamaráda, pedagoga) anebo fenomény všeobecně známé (Jágra, zbraně), 
pokaždé skrze ně dokázali nahlédnout nějaké širší téma. Společným 
jmenovatelem všech pěti dokumentů byl pak pro mě především nadhled 
(ve většině případů spojený s humorem), jenž přitom nebránil často 
velmi subjektivně laděné výpovědi. obstát podle mě konec konců může 
i banálnější téma – v případě, že je opracováno vybroušenou formou. 
Z tohoto hlediska ve mně jako v divákovi v oblasti dokumentaristiky 
poměrně nezkušeném, který by od žánru očekával naopak větší míru 
objektivity a důraz na informativní funkci, některé z nich vyvolaly až 
překvapivě podobný dojem jako klasické hrané filmy. Snímky budou 
opět příležitostně promítány, tak se dívejte!
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PoSlEDNí
KoUPEl / hra

autor_eliška raiterová

Petr Pavlovič: To už se zkrátka nedá 
dál snášet!

Pavel Petrovič: Máte svatou pravdu, 
Petře Pavloviči, nedá! A taky už to nikdo 
dál snášet nebude!

Petr Pavlovič: To se ví, že nebude. 
Poslyšte, Pavle Petroviči, mám Evžena 
Evženoviče opravdu rád, ale s tímhle se 
musí skoncovat. 

Pavel Petrovič: Představte si, minulý 
týden ke mně přišel a povídá: „Pavle 
Petroviči, příteli, jsem tvým velkým 
dlužníkem a dobře to vím, ale nemilé 
okolnosti mě nutí tě ještě jednou 
požádat o pomoc.“ No může tohle 
správný člověk odmítnout? Ještě s tím 
jeho „příteli“. 

Petr Pavlovič: Jako bych ho slyšel. Nedej 
bože, když začne mluvit o Nataše 
Dmitrijevně. Na takovou čistou duši 
člověk na každém rohu nenarazí. 
„Nataša nemá na šaty.“ To jsem pak 
hned naměkko. 

Pavel Petrovič: To mi povídejte. 
Naposledy mě takhle rozbrečel 
před celou kolonádou. A kolem si to 
zrovna korzuje Michail Antonovič 
a Ilja Afanasjevič. To mu jen tak 
nezapomenu.  

Petr Pavlovič: Kolik vám vlastně dluží, 
jestli se můžu zeptat?

Pavel Petrovič: Ani se neptejte.
Petr Pavlovič: Mám to stejně tak. Musíme 

s tím něco udělat. 
Pavel Petrovič: Máte nějaký nápad?
Petr Pavlovič: Docela jednoduše: Jakmile 

přijde, všechno mu řekneme.
Pavel Petrovič: Všechno mu – 
Petr Pavlovič: Ale nemyslím žádné 

kuňkání, žádné blekotání a koktání, 
nedoříkávání a funění, ale pěkně 
otevřeně a hezky všechno. Tak, úplně 
na rovinu. „Evžene Evženoviči, celých 

Odehrává se v Karlových Varech, Lázně III 
na Mlýnském nábřeží, koupele, naproti sobě 
jsou ve dvou vanách naloženi Petr Pavlovič 
a Pavel Petrovič, mezi nimi stojí vprostřed 
jedna prázdná vana.

tv
or

baEliŠKA rAiTErová studuje druhým 
rokem na katedře Teorie a kritiky, kde 

přemýšlí o smyslu dnešního divadla 
a v důsledku toho pak často i života. Jako 

malá začínala u psaní velmi nekvalitní 
poezie, až skončila na DAMu, kde se loni 

umístila druhá v soutěži o nejlepší krátkou 
divadelní hru. Ačkoli odmalička žije 

v Praze, narodila se v Karlových Varech, 
kam se obsesivně vrací. Aktovka Poslední 
koupel, vzniklá jako gogolovská variace, 
je výsledkem právě této nutkavé potřeby 

vyjádřit se o stavu své domoviny. 
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dlouhých pět let, co tu žijeme, si od nás 
neustále půjčuješ. Jsme tvoji přátelé a ty 
nás využíváš  vykořisťuješ nás a my 
kvůli tobě hladovíme!“

Pavel Petrovič: Přesně tak, hladovíme! 
„Hladovíme, je nám zima, smutno, 
všechno nás bolí a ani ty lázně už nás 
netěší! Zatímco ty si žiješ jako král, ty 
fretko jedna vykrmená!“

Petr Pavlovič: Správně, Pavle Petroviči, 
jen se nebát a všechno to na rovinu 
hezky od plic říct. „Celých pět let 
mlčky čekáme, že nám dluhy splatíš, 
Evžene Evženoviči, jsme snad my nějací 
lichváři?“

Pavel Petrovič: To se ví, že nejsme 
lichváři. Vždyť si může klidně půjčit od 
banky, kdyby chtěl nižší úrok!

Petr Pavlovič: No jo, ale kdo by mu 
dneska půjčil s tou jeho pověstí? To já 
vám teda řeknu: Nikdo! Nikdo by mu 
s tou jeho pověstí nepůjčil ani ň.

Pavel Petrovič: Svatá pravda. Ale 
poslyšte, Petře Pavloviči, je to celé 
trochu ošemetné s tím jeho zdravím. 
Mám strach, aby si nemyslel, že je to 
kvůli tomu, a aby se neurazil.

Petr Pavlovič: Vy jste si toho také všiml?
Pavel Petrovič: Kdo by si nevšiml? Vyjde 

pár schodů a hned se zadýchá. 
Petr Pavlovič: Myslíte, aby si nemyslel, že 

už mu chystáme pohřeb a bojíme se, že 
nedostaneme peníze zpátky? 

Pavel Petrovič: Proboha, představte 
si, jak bychom je dostávali z Nataši 
Dmitrijevny. No, na to bych neměl 
srdce. To bych jí všechno nechal.

Petr Pavlovič: Tak to zase prr, příteli. 
Mám Natašu Dmitrijevnu opravdu rád, 
ale s tímhle se musí skoncovat. 

Pavel Petrovič: Máte pravdu, dřív než 
bude pozdě. Co se půjčí, musí se vrátit. 

A to mu taky všecko řeknu! Hned jak 
přijde, ještě než vleze do vany, tak si 
stoupnu a bez vytáček, tak, jak mě 
pánbůh stvořil, mu řeknu: „Evžene 
Evženoviči, pokavad se ty nemáš 
k činu, musíme promluvit my. To se 
mezi přáteli nedělá, nevracet vypůjčené 
peníze. Vrať nám všechno, co sis od nás 
půjčil, a nepočítej s tím, že bych ti ještě 
někdy v životě půjčil kopějku!“

Náhle vstoupí lázeňský a začne napouštět 
třetí vanu. Místností se rozline horká pára. 
Lázeňský odejde. Do zapařené místnosti 
vstoupí mohutný muž v obrovském 
chlupatém županu. Petr Pavlovič a Pavel 
Petrovič se zapřou o hrany van, jako by 
se chtěli nadzvednout a jednat. Vyděšeně 
a nejistě se však při tom po sobě dívají, 
a aniž by stačili cokoli udělat, mohutný 
muž dojde pomalu k vaně, shodí župan 
a naloží se do ní. 

Evžen Evženovič: Ách. Moji milí přátelé, 
vůbec si nedokážete představit, 
jak jsem se těšil na tuhle horkou 
koupel a na vás. Není nic lepšího 
než odpoledne s přáteli, uvolnit se 
a zapomenout na všechny starosti. 
A že jich je, vůbec mi nemluvte. Tak 
špatný týden jako tenhle jsem snad 
jakživ nezažil. Taková smůla se mi 
lepí na paty. Mé investice na burze se 
propadly do mínusu. Skandál. Jestli 
to takhle půjde dál, budu muset prodat 
střechu nad hlavou. Střechu nad 
hlavou! Bude ze mě člověk bez domova, 
bludný cizinec, toulavý pes – pes, ach!

Evžen Evženovič se otřese hlasitým 
vzlykem. Petr Pavlovič a Pavel Petrovič si 
vymění zmatené pohledy.

 ráno jsem obdržel dopis od tety, že 
zemřel pes Kvído. Kvído! Útěcha mého 
dětství! Můj pejsku nebohý, hafánku. 
Kdybyste znali jeho velké oči a měkkou 
srst. Kvído byl můj nejlepší přítel!

Hlasitě vzlyká.

 A do toho všeho začala nebohá Nataša 
Dmitrijevna předevčírem kašlat a ne 
a ne ji to pustit. Bojím se, že se mi 
neuzdraví! Co budu dělat bez mojí 
Natašky? Nemohu na to ani pomyslet, 
jak je mi teskno. Na takové věci se 
nesmí myslet. Mně taky vůbec není 
dobře. odjet na nějaký zdravotní 
pobyt daleko do hor, to by nám oběma 
pomohlo. Nadýchat se čerstvého 
vzduchu, vyčistit si hlavu, pocítit, že 
ještě žijeme, hned by mně i Natašce bylo 
líp. Ale takový pobyt, to je strašně drahá 
legrace. 

Chvíle ticha.

Evžen Evženovič: Pánové, mohli byste 
podržet svého přítele, když to nejvíc 
potřebuje, a půjčit mu trochu peněz?

Petr Pavlovič a Pavel Petrovič se mlčky 
dívají jeden na druhého.

Evžen Evženovič: Ach, jak je mi najednou 
těžko v té horké vodě. 

Zoufalost Petra Pavloviče a Pavla Petroviče 
se stupňuje, až to ani jeden nevydrží.

Petr Pavlovič: Ale Evžene Evženoviči, 
pro vás a pro Natašu  

Pavel Petrovič:  pro vás a pro Natašu 
my už  

Petr Pavlovič:  přesně tak! My už 
zkrátka  

Pavel Petrovič:  zkrátka a dobře  
Petr Pavlovič:  rozumíte  
Pavel Petrovič:  to je  
Petr Pavlovič:  jasné!

Pavel Petrovič se zmateně podívá na Petra 
Pavloviče. Petr Pavlovič sám vyděšen tím, 
co řekl.

Evžen Evženovič: Ach přátele moji! Já 
věděl, že se na vás můžu spolehnout! 
Mít takové přátele, na to bych nebyl 
nikdy pomyslel! 

Petr Pavlovič: No   
Pavel Petrovič:  my to tak zcela 
Petr Pavlovič:  totiž, Evžene  
Evžen Evženovič: Takové přátele, anděly 

strážné! To mi zastírá smutek v srdci po 
nebohém Kvídovi!

Petr Pavlovič:  Evžene Evženoviči, my 
Evžen Evženovič: Můžete být na sebe 

pyšní! Člověk by si řekl, tolikrát už mu 
půjčili, už by mohli být taky trochu 
naštvaní nebo dokonce odmítnout, 
ale to byste nebyli vy! Tak velkorysí 
a laskaví vůči nebohému Evženovi. 
Každý tady se dozví, jak jste se 
zachovali. Bude vám to přičteno 
k dobru.

Pavel Petrovič situaci nevydrží a vzdá se. 
Petr Pavlovič je touto skutečností mírně 
podrážděn. 

Pavel Petrovič: To je přeci samozřejmé!
Petr Pavlovič: To je. Naprosto 

samozřejmé.
Pavel Petrovič: Pro vás a pro Natašu my 

už zkrátka všechno!
Petr Pavlovič: Bude už to tak.
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Evžen Evženovič: Pánové, tu radost, 
kterou bude Nataška mít, tu bych 
vám přál vidět! Ták, výborně. Teď vás 
prosím, nechte obě směnky poslat 
Nataše Dmitrijevně do Sadové ulice. 

Lázeňský se pokloní a odejde se směnkami. 

Evžen Evženovič: Přátelé moji, cítím se 
tak dobře. Skvostná to koupel. 

Evžen Evženovič chce vstát, ale sotva se 
nadzvedne, zaskuhrá, chytne se za srdce 
a padne nazad zpátky do vany. Chvíle 
ticha. 

Pavel Petrovič: Evžene Evženoviči? 

Tma

KoNEC

Pavel Petrovič: Kolik byste potřeboval?
Evžen Evženovič: Pár stovek by stačilo, 

třeba pět a pět, kdybych vás mohl 
každého požádat.

Petr Pavlovič: Pět?!
Pavel Petrovič: Pět? Není to málo? 

Půjčíme vám rovnou šest, ať máte 
rezervu!

Petr Pavlovič: ironicky No ano, to se ví, 
šest, nebo raději sedm, co říkáte?

Evžen Evženovič: Ach, přátelé. Sedm 
a půl, to by bylo akorát. Nevadilo by 
vám to zařídit hned? Věřím, že Natašce 
by se nesmírně ulevilo. Hej, lázeňský!

Vstoupí lázeňský. 

Evžen Evženovič: Podej pánům kabáty. 

Lázeňský podá Petru Pavloviči a Pavlu 
Petroviči kabát, ze kterého každý zmateně 
vytáhne tužku a směnku, kterou z vany 
mokrýma rukama na zádech lázeňského 
vypíše. 
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