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Editorial
Magda Zicháčková

Zaměřeno na detail
Stejně tak jako letošní festival Zlomvaz nesoucí podtitul
Do útrob!, míněno DAMU, i my se v posledních dvou
číslech snažíme zaměřit na naší alma mater, kterou pro
většinu z nás DAMU bez pochyb je. Ohlasy na drobnou
změnu v naší „dramaturgii“ jsou zatím zcela pozitivní.
Označit Hybris jako „školní časopis“ pro mě není nic
hanlivého, ba naopak. Zpětnou vazbu na tvorbu vás,
studentů, považuji za to nejlepší, co může naše redakce
i její externí redaktoři nabídnout.

Není tomu tak dávno, co jeden externí pedagog naší
školu označil za „rodinnou“, vedla ho k tomu zkušenost
z jeho působení na filozofické fakultě, tedy dle jeho slov:
„na univerzitě“. Nás je vždy poskromnu, když někdo
chybí, je to hned (bohužel?) vidět. Existuje zde individuální přístup, který považujeme už za naprostou samozřejmost, přitom je to jinde věc zcela výjimečná. Na naší
rodinné škole je nás tak málo, že není možné neznat
tváře kolemjdoucích, a přes to mezi obory přílišná komunikace nevládne. Termín „rodina“ ve mně asociuje jakousi soudružnost, a čím víc je tato soudržnost pevnější,
tím je logicky rodinné pouto lepší. Týden neklidu ukázal,
že jako rodina fungovat umíme, což mile překvapilo jak
studenty, tak pedagogy. Ostatně fungování mezi katedrami bylo na představení kandidátů akademického senátu DAMU tím nejstěžejnějším tématem. Vesměs všichni
kandidáti (studenti i pedagogové) chtějí zlepšit mezikatedrovou komunikaci. Komu se to skutečně podaří, bude
jistě vzat na nebesa.
A teď se dostanu, jak se říká, k jádru pudla. Časopis
Hybris se vydává od roku 2009, o jeho existenci se tak
nějak všeobecně ví, ale tím to zřejmě povětšinou končí.
Pocit, že si jej vydáváme tak sami pro sebe, značně sílí.
Ve prospěch mého pocitu jsou i rozhovory s paní Schartovou a panem Hrbkem, které naleznete po kratičkém
listování tímto číslem. Jejich odpověď na otázku týkající
se našeho časopisu je více než smutná, tedy alespoň pro
nás, kteří se snažíme dát texty do čitelné podoby (což je
někdy práce sakra těžká!).
Ptám se tedy vás, naši milí čtenáři, co pro vás náš časopis znamená? Vidíte v něm nějaký přínos? Zahajuji
neoficiální průzkum. Náklad 350 kusů se bez problémů
rozebere, ale už málo kdy se k nám dostane nějaký komentář, polemika – zkrátka váš názor, který je pro nás
taky důležitý.
P. S.: I kdyby průzkum nedopadl v náš prospěch, tak nezoufejte/neradujte se, nás se stejně nezbavíte.
Hybris forever (young?)!
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Není
Punk rock
jako
Punk rock

Punk rock je v jistém ohledu vrcholem kumštu. Trojí alternace totiž přináší dvě diametrálně rozdílné interpretace, tedy dvě naprosto jiné verze inscenace. A důvod
je přitom velmi prostý – radikální odlišnost herecké
práce. Proto vrchol kumštu – herectví zde manifestuje
svébytnost divadelního umění.

Vít Neznal

Inscenace režiséra Iva Kristiána Kubáka má však dvě verze – v jedné nabízí pouze fádní schematický příběh, který
navíc až nepochopitelně ctí klasické lineární vyprávění,
ačkoliv jeho zápletka není ničím překvapivým; ve druhé
je pak stejný narativ uchopený naprosto rozdílně – jsou
akcentované jiné motivy, a výsledný tvar se tak ocitá
spíše na poli generační výpovědi, kritiky vyprázdněnosti
mezilidských vztahů, jejímž důsledkem je apokalyptické
krveprolití. V popředí druhé verze už tedy není příběh
a jeho tendence šokovat, ale téma vztahů a projekcí, které vychází z přesné herecké práce.

Divadelní hra Simona Stephense se řadí k tomu proudu
současné dramatiky, který reflektuje tragické události
otřásající společenským děním. V případě Punk rocku mu
byl inspirací masakr na Columbine High School v Coloradu v roce 1999, který patřil mezi nejsmrtelnější krveprolití
na půdě školy v historii Spojených států amerických. Hlavní dějová linka Stephensova textu se točí kolem sedmi studentů, kteří během studií řeší své každodenní problémy,
až jednoho dne jeden z nich vytáhne zbraň.

Společný koncept vlastní oběma verzím vychází z velmi
dynamické scénografie. Diváci sedí ze tří stran, pomyslný čtverec doplňuje koncertní pódium, kde hraje v rytmických předělech punkrocková kapela. Zprava zezadu
hlediště je hlavní vstup na scénu, který je oproti jevišti
značně vyvýšený, což hercům umožňuje velmi dynamické příchody. Jinak prázdnou scénu doplňuje pouze školní lavice, tři židle, z nichž jedna je pojízdná (a slouží tak
hercům k různým pohybovým eskapádám), a automat
na Coca Colu.

Největším problémem prvního premiérového večera byla
schematičnost (tématu, motivací, narativu, postav, ale
i herecké interpretace). Přímočaře vyprávěný příběh zavádí diváky na jednu z britských středních škol, kde si
krajně přestárlí teenageři řeší své banální každodenní
problémy, až tedy nakonec jeden z nich přijde do školy
se zbraní v ruce. Jenže právě zdůrazňovaná linearita vyvolává dojem, že tento fatální závěr je zároveň i nejdůležitějším bodem inscenace, který má překvapit a šokovat.
Divák je pak ale pouze adresátem sdělení, navíc nepřesvědčivě apelujícího na morálku, a nikoliv spolutvůrcem
divadelního představení.
Hlavní postava Williama Carlisle (Jordan Haj Hossein)
představuje přecitlivělého chlapce, který se zamiluje
do nově příchozí studentky Lilly Cahillové (Eva Josefíková). Když se s ní pokouší navázat intimnější vztah, je
odmítnutý a navíc, jak později zjišťuje, má už Lilly poměr
s jeho spolužákem. Z této frustrace (a snad i z problémů v rodině) se nakonec zrodí krveprolití, kdy William
obrátí svou zášť a potupu v šílený masakr. A Lilly, ta je
především krásná, což ovšem jako charakterový rys příliš
neposlouží. Jejich vzájemné střety na jevišti mnoho situačního potenciálu nenesou – jde spíš o banální skeče,
kdy divák přihlíží stereotypním scénám koketérie a flirtu. Pak je tu šikanující Bennett Francis (Filip Kaňkovský) - zakomplexovaný kluk vybíjející si svou frustraci
na slabším jedinci. Interpretace Filipa Kaňkovského však
přinejmenším převyšuje takto schematicky načrtnutou
postavu. Ačkoliv je jeho herectví na první pohled velmi
expresivní, v pozadí stojí minimalismus. Může se zdát,
že je Kaňkovského plná scéna, ale není tomu tak, pouze
vytříbeně pracuje s rytmem – jestliže vstupuje do situace, je naprosto dominantní, ale pokud se ho dění příliš
netýká, dokáže se naprosto stáhnout. Zároveň sice jeho
Bennett naznačuje divákovi, v čem tkví jeho komplex
a vybíjená frustrace, ale nikdy definitivně. Jeho přítomnost na scéně tak neustále vyvolává napětí a nejistotu,
co se bude dít – ačkoliv si divák pořád uvědomuje rozsah

jeho falešné hry, která už je vlastně tak propracovaná,
že stvořila nového člověka. Bennettovou obětí je šikanovaný Chadwick Meade (Karel Heřmánek) – chytrý a přesto (nebo právě proto?) rezignovaný, alespoň co se týče
Bennettových slovních i fyzických útoků. Heřmánkův
Chadwick je výborně vystavěný, jeho houpavá chůze,
neustálé přešlapování ze strany na stranu vytváří zdání,
že nestojí pevně nohama na zemi, indikuje autentický
strach a nejistotu. To pak silně rezonuje se sebejistým
a surovým Bennettem. U Nicholase Chatmana (Aleš Bílík)
- školního krasavce a frajera - je zajímavý především jeho
kolaps v závěru, který ani tak není dramatickým obloukem v pravém slova smyslu jako spíš obratně uhraným
selháním člověka, jenž do té doby ani jednou neprojevil
slabost (tedy kromě vyvrknutého kotníku). Postavy Tanyi
Gleasonové (Kristina Sitková) a Cissy Franksové (Nikol
Kouklová) jsou spíše funkčního rázu, výrazněji se nepodílí na situaci a v důsledku pouze naplňují kritizované
schéma – první má problémy s nadváhou, za což si ji
ostatní dobírají, druhá je hloupá a snaží se hlavně zalíbit
profesorům.
První verze Punk rocku je tedy zajímavá především díky
hereckým výkonům Filipa Kaňkovského a Karla Heřmánka. Nicméně režijně-dramaturgická koncepce není příliš
zřetelná (schéma, linearita vyprávění, hlavní postava
Williama).
Oproti tomu druhý premiérový večer, který přinesl tři odlišné alternace, nabídnul divákům diametrálně odlišný
zážitek. William Matěje Anděla byl neklidný, nejistý, pochybující a osamělý člověk, který se mimo jiné zamiloval.
Nicméně jeho vraždění v závěru už bylo spíš zkratem,
nešlo pouze o nenaplněnou lásku, ale spíš celkovou nenávist a hlavně nesouhlas se světem, který ho obklopuje.
Se světem, o kterém o pár scén dřív hovořil s apokalyptickým nádechem Chadwick. Stejně tak Lilly Marie Poulové nebyla jen krásným děvčetem, ale cynickým a přitom
velmi citlivým člověkem, který se nedokáže zorientovat
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ve světě. Jejich setkání byla taktéž mnohem komplikovanější – byli sarkastičtí, ponižovali jeden druhého,
ačkoliv oba zběsile hledali kontakt. Už si nepředváděli
zvířata, jako by jeden druhému ukazovali, co si pamatují
ze slabikáře, ale byla to jejich výpověď o světě, ve kterém
se snaží žít. Stejně tak moment, kdy William zvedá Lilly
na automat od Coca Coly, nebyl ukázkou středoškolského flirtu, ale divadelně rozehranou situací – Williamovi
se nedařilo Lilly vyzdvihnout, protože přecenil své síly,
ale přesto to nakonec dokázal – mstil se jí a zároveň jí
vyznával lásku, Lilly byla hysterická, protože měla strach
z výšek, ale zároveň v ní vzbuzoval něhu.
V tomto kontextu pak také mnohem zajímavěji fungovala postava Chadwicka – už nebyl pouze šikanovaným
a velmi inteligentním studentem, ale vyčnívaly jeho
apokalyptické vize a kritika společnosti, které ostatní
naslouchali (ač ji třeba vnímali s obrovským despektem). Jeho postavení v kolektivu mělo naprosto zřetelné
opodstatnění (včetně předmětu šikany), a vynikly tak
Heřmánkovy herecké přednosti zmiňované výše. Pouze
Bennett Josefa Vaverky stál ve stínu své alternace – jeho
interpretace spočívala především v rozpolcené agresivitě
na pozadí homosexuální přecitlivělosti. Vaverkovo pojetí
bylo příliš popisné a názorné – nejmarkantněji v situaci, kdy se ocitne sám s Nicholasem a začne mu rukou
sjíždět do rozkroku. Naopak Kaňkovský stejnou situaci
uhrál spíš přes celkovou křečovitost a upjatost, tedy náznakově, nikoliv popisně. Zbylé dvě středoškolačky byly
sice opět spíš do počtu, ale tentokrát ne na škodu –
Chadwickova kritika společnosti se zrcadlila právě v nich
a zároveň svou přítomností tematizovaly ztrátu člověka
ve světě a jeho neustálé hledání sebe sama (ač v poněkud zredukované formě). Nakonec i postava frontmana
kapely United kondom (Matěj Nechvátal), která rytmicky
vyplňovala mezihry, najednou našla své uplatnění - byl
jakýmsi alter egem Williama, jehož proměna se obrážela ve zpěvákových písních a výstupech. A ne náhodou
se pak Matěj Nechvátal ocitá v roli psychiatra, který

po masakru sestavuje psychologický posudek vraha, respektive vede s Williamem dialog, který je tak trochu
jeho vnitřním monologem.
Druhé představení tedy nabídlo mnohem komplexnější
pohled na současnou mládež a její (společenské) problémy, a ačkoliv námět nelze srovnávat třeba s R. Musilem
nebo W. Gombrowiczem, inscenátoři v něm našli zajímavé momenty, které reagují na aktuální společenské
problémy dnešního světa.
Domnívám se, že inscenace je opravdu v jistém slova
smyslu vrcholem kumštu, neboť, při zhlédnutí obou
verzí, má divák možnost pozorovat rozdílnost herecké
tvorby, která se manifestuje v naprosto odlišných představeních. To také znamená, že herecká tvorba není pouhou reprodukcí, ale naprosto kreativní a svébytnou prací, vyvázanou z područí literatury (pokud by snad ještě
někdo pochyboval).
Simon Stephens: PUNK ROCK
Překlad: Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková
Režie: Ivo Kristián Kubák
Dramaturgie: Marie Nováková
Asistent režie: Radka Josková
Scénografie: Olga Macutkevič
Kostýmní spolupráce: Helena Tavelová
Spolupráce na překladu:
Julek Neumann a Eva Spoustová
Produkce: Monika Urbánková, Honza Kistanov,
Jiří Novák
Hrají: Matěj Anděl, Michal Balcar j. h., Aleš Bílík, Jordan Haj Hossein, Karel Heřmánek, Martin Hýča j. h.,
Eva Josefíková, Filip Kaňkovský, Nikol Kouklová, Matěj
Nechvátal, Marie Poulová, Kristina Sitková, Filip Šebšajevič j. h., Josef Vaverka, Ivo Sedláček j. h.
Psáno z 1. a z 2. premiéry 3. a 4. dubna 2012 v divadle
DISK.

Jak málo
někdy
stačí…
Petra Hlubučková
Jak moc musí být člověku ublíženo, aby se rozhodl pro
vraždu? Kolik musí unést, aby se rozhodl pro vraždu několikanásobnou? A kolik důvodů musí člověk nalézt, aby zabil své spolužáky ve škole? Podle Simona Stephense, autora hry „Punk Rock“, i jejího režiséra Ivo Kristiána Kubáka,
stačí poměrně málo. Odmítnutí chlapce dívkou je zcela
postačující. Stephens dílem „Punk Rock“ reaguje na skutečnou tragickou událost na střední škole v Coloradu.
Ve své hře představuje škatulky, typy lidí, které běžně známe. Nacházejí se ve školách, parcích, jídelnách, knihovnách… Jsou všichni přesně tam, kde je čekáte, a chovají
se tak, jak čekáte. Od šprta přes Barbie k třídnímu lamači
srdcí. U žádné z těchto postav nelze mluvit o vnitřním
vývoji, žádná nemá začátek-střed-konec. Tak, jak do hry
vchází, tak z ní i odchází. Důsledkem užití těchto typů je,
že každá může být na konci tím, kdo spáchá onen hrůzný
čin. Jedničkářka Cissy by se mohla mstít za dvojku z Angličtiny, pohodářka Tanya za urážku na cti, prorok-šprt
za neustálou šikanu, Benneta by vedla jistá nenávist vůči
světu a Williamovi by se nemusel líbit fakt, že jej Lilly odmítla... Všechny postavy by našly své odůvodnění, svůj
motiv, ale rozhodla se tak jen jedna.

William Carlisle v podání Matěje Anděla i Jordana Haj Hosseina je rebel, neposeda, věčný snílek i romantik. Nesmělý
ve vztazích k dívkám, nejistý v otázkách své budoucnosti
a trochu egoista. Rád má navrch, ale nikdy nejedná zle
nebo povýšeně. Hossein ve Williamovi více akcentuje rebelantství a neposednost. Zběsile pobíhá po jevišti, nikde
se příliš dlouho nezdržuje. Jako by se snažil být všude, nic
mu nesmí utéct. Příjezd nové spolužačky Lilly je pro něj
jako živá voda. Stále kolem ní běhá, tancuje, poskakuje
a snaží se ji zaujmout snad právě svou neposedností. Dramaticky gestikuluje, přešlapuje, jedním pohledem sleduje
Lilly a druhým kontroluje spolužáky či místo, odkud by
mohli přijít. Andělův William je větším naivkou a snílkem.
Není tomu tak jen díky jeho vzhledu (blonďatým kudrnatým vlasům a zasněnému výrazu), ale i fyzickému projevu.
Ležérně postává u automatu na Colu či u školní lavice,
posedává na kraji scény s rukama zkříženýma na prsou,
hlídá Lilly i okolí. Více pozoruje a jeho projev je klidnější,
mírnější i tišší než Hosseinův. Oba tak představili dva možné pohledy na Williama Carlisla, budoucího vraha.
Další alternovanou postavou je Williamova láska Lilly. Eva
Josefíková je roztomilá punková princezna. Se svýma velkýma tmavě podmalovanýma očima, dlouhými tmavými
vlasy, v legínách a červené vestičce a s jemnějším projevem
se hodí k drsnějšímu Hosseinovi. Na jevišti spolu vytváří
zajímavě kontrastní dvojici. Její Lily klidně postává, občas jen přešlapuje na místě, rovná si oblečení a nevěřícně
pozoruje energii, která tryská z nezastavitelného Hosseina. Nenechává se jím vyvést z míry, kontruje jeho hlášky
lehce ironickým úsměvem nebo úšklebkem. Tato fyzická
pasivita a jistá obezřetnost zcela mizí, když je na scéně
s playboyem Nicholasem (v podání Aleše Bílíka), protože
ten ji skutečně zajímá, toho svádí pohledem i pohyby těla.
Pobíhá kolem něj, sedá si na jeho klín a snaží se ho získat
doteky. Druhá Lilly – Marie Poulová – se svým hlubším hlasem, tmavě podmalovanýma očima, a mnohem drsnějším
způsobem projevu lépe pasuje ke snílkovi Andělovi. Stejně jako Josefíková se na scéně pohybuje spíše klidně, ale
její síla tkví v sarkasmu, který přímo prýští z každé věty.
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Ironicky (a lehce povýšeně) po Williamovi zahlíží, v jejím
pohledu se mísí i pobavení s nezájmem. Dává více najevo,
že si vztah s ním nedokáže představit ani v nejdivočejších
snech. Když konečně najdou společnou řeč v kritice obyvatel Stockportu, sice si spolu notují a smějí se, ale stále
je zřejmé, že její pocity se nezměnily.
Díky napětí mezi postavami obou alternací, JosefíkovéHosseina, Poulové-Anděla, vzniká přirozená chemie. Josefíkové a Hosseinovi to více klape právě tehdy, když to
klape v celém představení. Jsou vyrovnaní, slyší na sebe,
plynule přechází mezi drobnými posuny v jejich vztahu.
Jejich pohyb na scéně působí jasně, připraveně, přesně.
Když se na jevišti pohybují Poulová s Andělem, jako by
nic nebylo nachystáno. Vše se odehrává teď. Pouze teď.
Oběma svědčí improvizace a řešení nenadálých situací,
jako například nepovedené – a o to vtipnější – vysazení
na automat s Colou, kterým chtěl William Lilly uvěznit
a zabránit tak jejímu odchodu z knihovny. Oba Williamové
i obě Lilly jsou vhodně obsazeni. Všichni čtyři jejich představitelé dokázali s nepříliš velkým prostorem, který jim je
dán po charakterové i textové stránce, zacházet obratně
a vtiskli jim právě tolik osobnosti, kolik sami mohli. Obě
alternace jsou vyrovnané. Poulová a Hossein jsou ti drsnější a přímější, a proto vedle sebe potřebují stydlivějšího
Anděla nebo jemnější Josefíkovou.
Černou duší a špatným svědomím Williama je frontman doprovodné kapely Matěj Nechvátal. Texty písní, skřeky, řev,
svléknuté tričko aj. dokreslují pochody, jež se odehrávají
ve Williamovi. Písně, které Nechvátal zpívá, spoluvytvářejí
děj na scéně a umožňují proniknout hlouběji do Williamovy duše. Píseň „Kerosene“ zhmotňuje jeho pocity z města,
ve kterém se narodil a pravděpodobně i zemře, o jeho
vnitřní ztracenosti se příznačně zpívá v „Loose“. „United
States of Whatever“ je jen ódou na uplynulou konverzaci,
která pro něj příliš neznamenala, a co jiného by mohlo
následovat po Lillyině odmítnutí než „Fell in Love with
a Girl“, kde se zpívá o citech, které hned neodezní. Na konci si Nechvátal mění místo s představitelem Williama. On
jediný se může (a musí) postavit za mikrofon. Je to zpo-

věď, doznání i pokus o show. Tento závěrečný monolog je
doprovázen bicími a symbolicky právě sám Nechvátal je
doktorem (nebo vnitřním hlasem?), který vede s Willem
rozhovor.
Josef Vaverka a Filip Kaňkovský se alternují v roli Benneta
Francise. Bennetovým hlavním úkolem je ztěžovat život
všem postavám, ale především fyzicky a psychicky ponižovat Chadwicka Meada. Kaňkovského Bennet je zákeřnější, podlejší, nemilosrdnější, těží ze svého vzhledu (milý
úsměv, drobnější postava a blonďaté vlasy), který jej spíše
předurčuje pro roli andílka. Kaňkovský je přesvědčivější
než Vaverka. Umí odhadnout tempo-rytmus, ví přesně, kdy
a co má říci. Suverénně se pohybuje po hracím prostoru,
a když je na jevišti, je zřejmé, kdo kraluje. Vaverka typu
zlosyna snad více odpovídá fyzicky, ale jeho věty jako by
za něj vyslovoval někdo jiný. Jen málokdy se mu povede
skutečně vystihnout okamžik pokoření, ponížení, upřímné
radosti, lehkého pobavení či překvapení. Mezi těmito fázemi přechází Kaňkovský sebevědoměji.
Chadwick je v podání Karla Heřmánka šikanovaný prorok
nepříznivých časů budoucích. Jeho až příliš dlouhé monology o konci našeho světa či antihmotě jej staví do dvojlomné situace: všechny nepředstavitelně štve a zároveň
jej litují. Heřmánek ztvárnil Chadwicka (spolu s kostýmními výtvarnicemi Tavelovou a Macutkevič) jako loosera,
tradiční typ šprta v příliš velkém nemoderním oblečení.
A vzezření ubožáka přizpůsobil i postoj těla – přihrbená
postava, sklopené oči, nekontrolovatelné pohyby a rozechvělé ruce, kterými si stále posouvá brýle či rovná školní
tašku. Je možné jej nesnášet, obdivovat i litovat. Podařilo
se mu najít více cest, více pohledů na jednoho nešťastníka. Vytvořil charakter a jeho Chadwick je ze všech postav
Punk Rocku tou nejkomplexnější.
Nejlepší kamarádky Cissy Franksová (Nikol Kouklová) a Tanya Gleasonová (Kristina Sitková) jsou tým, který spolu
sdílí lásky, radosti i prohry. Ta rozumnější a drsnější je Sitkové Tanya. Hluboký hlas, originálně stylizované oblečení
i účes a nonšalantně zapálená cigaretka z ní dělají větší rebelku než je Cissy. Co jí vede k tomu, že touží po zralejším

muži? Proč se tak vehementně zastává Chadwicka? Snad
právě proto, že působí mnohem dospěleji než zbylí členové party. Jako by byla jinde než oni, myslí na budoucnost, snaží se být tou, která může být silnější než ostatní.
Kouklové Cissy je panenka, princezna, typický teenager,
který myslí jen na sebe, svůj vzhled a školu. Kouklová ji
nijak „nepolidšťuje“, nečiní ji rozumnější, nesnaží se, aby
brala věci s nadhledem. Po celou dobu se nakrucuje, hází
ručkama, boky, upravuje svůj vzhled. Když se rozčiluje nad
dvojkou z angličtiny, je mnohem přesvědčivější, než když
vysvětluje, proč její přítel Bennet ubližuje Chadwickovi.
Mnohem méně jí také svědčí poloha tragicky zničené dívenky v závěru inscenace. Tatam je její panenka, najednou
je zničenou antickou hrdinkou, která nelogicky kontrastuje s jejím dosavadním projevem.
Posledním z party je Nicholas Chatman (Aleš Bílík). Stoprocentní playboy, který tráví svůj čas posilováním v tělocvičně a gelováním vlasů před zrcadlem. Bílík je stejně
jako Kouklová nebo Heřmánek ideálním představitelem
jistého typu studenta. Roli sebevědomého a egoistického
svůdce přizpůsobil své chování na jevišti – jak může, tak
odhaluje svou vypracovanou hruď, majetnicky se prochází po knihovně, drsně zvládne popíjet i plechovku Coly…
Na dusnou atmosféru závěru inscenace dokáže reagovat,
spolu se Sitkové Tanyou, právě on. Dlouho nemohou
uvěřit, co se kolem nich děje, dlouho si zachovávají své
výrazy i klid. Šok i pláč, který následuje potom, je pak
rychlý, zdrcující, přesný. Je jen škoda, že padání plechovek
z automatu (vyvolané Nicholasovým pádem na automat)
vzbuzuje nevhodné úsměvy a ruší tíživou atmosféru (nejen) jeho konce.
Scénografie Olgy Macutkevič a Iva K. Kubáka je jednoduchá a minimalistická. Automat na Coca-Colu, školní lavice
a tři židle zcela postačují pro dokreslení prostředí knihovny. Automat je nejen zdrojem nápojů, ale i důvodem, proč
všichni do knihovny chodí. Díky němu vzniká řada gagů
a vtipů, někdy bohužel trochu nevhodných a rušivých.
Herci občas s židlemi a stolem manévrují, ale tato práce
spíše evokuje snahu trochu pozměnit divákovu perspek-

tivu. V druhém plánu, na místech, kde jsou jindy balkóny
hlediště, sídlí kapela United Kondom. Tyčí se nad herci
(někdy i nad diváky) a jako by na dění na jevišti dohlížela.
Její „odpovědí“ jsou pak písně. Na krátké chvíle se tak dostáváme na pořádný punkový koncert.
První absolventský počin studentů třetího a čtvrtého ročníku KČD je odvážný ve volbě tématu. Stephensova hra
se otevřeně věnuje tragickému aktu střelby na škole. Jistá
podobnost této hry s filmy, seriály či muzikály ze školního
prostředí je nabíledni, ale závěr je oproti nim zcela tíživý
a nemilosrdný. Kdo má tedy rád nečekané zvraty, přijde
si na své. Jak málo stačí k tomu, aby se z nevinného odmítnutí chlapce dívkou stal motiv pro několikanásobnou
vraždu? Jsou v každém kolektivu tak jasně rozdělené role?
A vyskytuje se šikana opravdu na KAŽDÉ škole? Důvodů
pro uvedení této hry byla tedy celá řada. Inscenační tým
režiséra Kubáka a dramaturgyně Novákové se přísně drží
textu i typů postav, které Stephens stvořil. Text přeložili,
trochu prokrátili a na konci pozměnili. Touto hrou Kubák
otevírá řadu aktuálních témat, přibližuje současný drsný
svět školního prostředí a činí tak vhodným obsazením
herců, jednoduchou scénografií i výbornou hudbou.
Simon Stephens: PUNK ROCK
Psáno z I. a II. premiéry, ve dnech 3. a 4. dubna 2012
v divadle DISK.
Informace o inscenaci a realizačním týmu najdete u předchozí recenze.
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…a krev
a krev
a krev…
aneb
„mixing sexploitation and
ultraviolence,
DISK, 2012“
Adam Svozil

Inscenace Masakr v Paříži zpracovává události Bartolomějské noci, konkrétně jejich podobu zachycenou v jen
částečně dochované hře alžbětince Christophera Marlowa. Text je pro tvůrce východiskem k předvádění co největšího množství vysoce stylizovaného násilí a krveprolití. Inscenátoři při tom vycházejí z poetiky toho, čemu
poněkud zjednodušeně říkáme béčkové filmy. V dnešní
době si pod tímto pojmem představíme snímky, které
alespoň navenek rezignují na jakékoliv „umělečtější“ ambice, explicitně zobrazují témata jako sex a násilí, podléhají specifické stylizaci, vyznačují se rychlou střihovou
skladbou a prudkým spádem děje.
V inscenaci zaznívá řada písní z filmu Drive (2011, rež:
Nicolas Winding Refn), a nejen proto se zdá, že tato artová meditace nad béčkovým filmem sedmdesátých let
sloužila tvůrcům Masakru jako inspirační zdroj, zásobník efektních formálních postupů. K těmto postupům
patří detail, v inscenaci realizovaný přenesením herecké
akce na pomyslnou předscénu, změna úhlu a velikosti
rámování provedené změnou mizanscény, zpomalený
záběr, hyperbolické užívání krve a titulky, které herci
na začátku a konci představení odříkají. Režisér odvádí kus divadelní práce spočívající v analýze formálních
postupů žánru tzv. „B-movies“, s velkou invencí převádí
tyto bytostně filmové postupy na jeviště.
Výše zmíněné prostředky, jimiž je inscenace přímo zahlcena, slouží především k předvádění sebe sama – děj,
o který vlastně ani tolik nejde, je vždy nutné popostrčit
narativními pasážemi (opět častý prvek béčkových filmů), protože herecké akce rozložené do sekvence „záběrů“ vývoj fabule vlastně zabrzďují. Zpomalení je sice
záměrné, efekty ovšem z hlediska diváckého zážitku
svým častým výskytem poněkud obtěžují. Další zbrzdění
plyne z principu zpomaleného záběru, který je na konci
inscenace téměř nesnesitelně nadužívaný.
Typickým příkladem toho, jak jsou vnitřní logika děje
a smysluplnost situací potlačeny na úkor efektnosti, je
pasáž, která má zřejmě zobrazovat samu Bartolomějskou
noc. V tomto úseku představení bojují všechny postavy
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proti sobě navzájem, bez ohledu na mocenské aliance,
které až do té doby budovaly, či samotný význam události. Divák snadno nabude podezření, že tak činí především
kvůli hlasité hudbě a zpomalenému hemžení, jež na jevišti bývají působivé. Ve chvíli, kdy skončí ona zábavná
část odkrývání nových režijních nápadů a začíná jejich
opakování, a ve chvíli, kdy divák odhalí, ke které ze žánrových konvencí se na jevišti odkazuje, však nastupuje
pocit, jejž bych v inscenaci delší než byla tato, nazval
nudou. Do Masakru v Paříži se nicméně ke konci začíná
vkrádat jen jistá předvídatelnost – divák ví, že další situaci uvidí rozloženou do několika pomyslných „záběrů“
z různých úhlů, její závěr bude patrně zpomalený a poteče hodně krve. Režisérovi tak slouží ke cti, že ví, kdy
svůj opus ukončit. Určitému vytěžení nápadu se inscenace nicméně nevyhne, tým kolem Braňa Holíčka ukazuje,
že zatímco takový Tarantino je na filmovém plátně svižný
a zábavný, jím uplatňované postupy jsou na divadelním
jevišti velkou překážkou spádu představení. Důvodem je
samozřejmě nemožnost přenést formální postupy z filmu do divadla, resp. změnit to, čím se tyto postupy realizují (namísto polohy kamery rozestavění herců) a cele
zachovat jejich funkčnost.
Herecká složka je vzhledem k celkové koncepci adekvátní
– herci neopouští rovinu groteskní stylizace, zpomalené
záběry „udrží“, na scéně fungují s obvyklým nasazením
a zdá se, že srozuměni s režisérovým záměrem. Psychologie postav a její vývoj je záměrně redukován, herci
zobrazují jednorozměrné typy, hrozbě jednotvárnosti
se vyhýbají s rozdílným úspěchem. Zábavná je především dominantní Královna matka Sofie Adamové, její mimické běsnění výborně dokresluje postavu kompulzivní
manipulátorky. Tvarosloví pohybu v některých pasážích
upomene na inscenaci My Funny Games, herci opět těží
ze své kvalitní pohybové průpravy.
Kostýmní řešení zaráží rezignací tvůrců na stylizaci, naznačenou trailerem. Zatímco v jiných případech videoupoutávka předznamenává prostředky užité v inscenaci
(např. zpomalený záběr) a zároveň ji ještě úžeji včleňuje

do filmové estetiky, kostým se vymyká. Plastové kreace
z traileru se v inscenaci proměňují ve trika s různými
potisky. Ta v některých případech přispívají k charakterizaci postav, tento princip je ale používán nedůsledně,
souvislost je občas nejasná (Dumeyen – I ♥ NY, Karel
IX. – Gambrinus (?). Hlavním problémem je ale nevyužití příležitosti k podtržení béčkové poetiky inscenace,
význam naprosté stylové cizoty oblečení přitom zůstává
skrytý.
Tato nedůslednost zarazí také u kostýmu vévody z Anjou,
kterého jako jediného z postav halí dámská noční košile. Spolu s Čížkovou hereckou stylizací à la vyžilá drag
queen ze zaplivaného motelu u dálničního tahu na New
Orleans tento kostým napomáhá k expresivnímu vyjádření perverze postavy. Zatímco u Anjua jde o mužskou
postavu v ženských šatech, mužské postavy Epernona
a Magerona, šlechticů, kteří se láskyplně oslovují „buzničko“, ztvárňují Andrea Ballayová a Barbora Kubátová.
Setkáváme se tak se dvěma rozdílnými typy stylizace,
sexuální odchylky ale stejně slouží pouze k obveselení
publika. Zmíněné postavy totiž nijak dál nemotivují ani
je nevyčleňují z okruhu zdegenerovaného dvora. Jsou
pouhým ornamentem.
Sex se v inscenaci vyskytuje v hojné míře, podobně jako
násilí, ho v díle nalézáme v hyper-stylizované rovině. Postavy (hlavně Epernon a Mageron) neustále vzdychají,
pohybově imitují soulož a to i během běžného dialogu. Hyperbola zřejmě slouží k vykreslení všeobecného
morálního rozkladu aristokracie. Vzhledem k tomu,
že v průběhu představení nedochází v tomto ohledu
k žádné gradaci nebo změně, vzorce chování vyjadřující
chlípnost se významově vyprazdňují a ke konci už pouze
iritují svým opakováním. Poněkud překvapivě sledujeme
sex zejména v jeho homosexuální podobě, groteskně
transponovaný (opět Epernon a Mageron) až do říše
maniakální perverze (viz. manipulace s baseballovými
pálkami, spájející motivy sexu a agrese v jeden divadelní
znak). „Překvapivě“ proto, že filmová genealogie je právě
v tomto případě poněkud zastřená. Zabrousili tvůrci při

hledání inspirace i do oblasti porna? Snaží se naznačit
vnitřní souvislost dvou filmových žánrů? Na tuto otázku
inscenace odpověď nepodává. Nabízí se však i poměrně
prozaická interpretace - akcentování sexuality zejména
některých postav bylo zvoleno pro potenciální provokativnost. Je dost pravděpodobné, že ze stejného důvodu
byla Margot usazena na invalidní vozík – brutální sexuální násilí na handicapovaných je také téma, které by
mohlo zvednout publikum ze židle. Dokonce i v případě,
kdy je podáno s nadsázkou.
Po odhalení ústředního snažení Holičkova tvůrčího týmu,
kterým patrně bylo pojmenování žánrového úzu tzv.
„béčkových filmů“ a jeho přenesení na divadlo, se před
námi otevírá nejen dějová, nýbrž i tematická chudoba
výsledného díla. Masakr v Paříži se nějaké hlubší analýze
výše zmiňovaného pokřiveného zobrazování násilí a sexu
v pop-kultuře nebo snaze o vysvětlení diváckého zájmu
o ně vyhýbá záměrně, motivací je zřejmě snaha bavit. To
se díky přiměřenému rozsahu inscenace víceméně daří.
Formalistické průkopnictví je záslužné, avšak podlehnutí
touze po efektnosti na úkor rozvoje děje nebo jasného
nastolení tématu a latentní touha šokovat zčásti podtrhují sympatickému projektu nohy.

Christopher Marlowe a kolektiv: Masakr v Paříži
Režie: Braňo Holiček
Dramaturgie: Jan Tošovský
Scénografie: Karel Czech
Kostýmy: Klára Syrůčková
Choreografie: Martin Vraný
Produkce: Marie Kolářová, Nora Nesvadbová, Alžběta
Šerclová
Hrají: Sofia Adamová, Andrea Ballayová, Jiří Böhm,
Eva Burešová, Mikuláš Čížek, Josef Jelínek, Barbora Kubátová, Marek Menšík, Richard Vokůrka, Petr Vydarený,
Jan Čtvrtník j.h.
Psáno z premiéry 9. 3. 2012 v divadle DISK.
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„Život je jako jízda vlakem. Když se díváte před sebe do dáli, vidíte, kolik toho máte ještě
před sebou a cítíte, že času je dost, ale pohled z okna do strany ukazuje pravý opak.“
(HB)
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Kečupové
hody
v DISKu
Zuzana Burianová

V předminulém čísle Hybris byla hlavním tématem kontroverze. Pokud chceme psát o poslední inscenaci absolventského ročníku KALD, musíme se nutně k tomuto
termínu vrátit, ale již z trochu jiného úhlu. Inscenace
Masakr v Paříži totiž byla postavena nejenom na inspiraci béčkovými filmy, ale především na parodii kontroverze
(nebo kontroverzní parodii?).
Hra Christophera Marlowa přímo vybízí k rozporuplným
reakcím. Na jedné straně tu máme text, který se sám řadí
k tzv. krvavé tragédii a kterým se tvůrci volně inspirovali,
a na straně druhé atraktivní námět Bartolomějské noci,
který zaručuje velkou podívanou. Vyvraždění Hugenotů,
ještě k tomu v den svatby mladého královského páru
(Jindřicha IV. Navarrského s Markétou z Valois), nabízí
velký dramatický potenciál. Zároveň ale věčnou otázku
toho, jak na jevišti zobrazit zběsilá jatka, ke kterým by
se tato událost dala bez ostychu přirovnat.
Žádná tabu týkající se násilí a dnešního životního stylu
již neexistují. Čím více krve a sexu, tím lépe. A současný
divák je spokojen. Už mu nestačí jenom sledovat zprávy
o válkách a zabíjení. Natáčí se nové a nové kriminálky, horory plné zběsilého vraždění. A lidé se tak krásně otupují,
že už nedokážou ocenit na jevišti či plátně jenom kapku
krve, ale musejí mít celé potoky. Pak teprve je to to pravé
drama. Existuje ještě vůbec něco, co pohne divákovou
duší? Snad proto režisér Braňo Holiček zvolil jako své
hlavní téma inscenace krev a sex jako zesměšnění jistého
typu dnešních filmů, ale i diváků, kteří po tomto béčku
lační. A opravdu nikoho nešetřil. Všechny postavy se navzájem zabíjejí jako smyslů zbavené a radují se ze svých
činů, libují si v násilí a to nejlépe, když jsou zapatlané
cizí krví od hlavy až k patě. Zároveň tu je ale ono bláznění znázorněno jako hra, jako kečupové hody. Hodně
a ještě více kečupu! Ironická hra, která nikdy nekončí.
Absurdní hromadění násilí spolu s filmovými střihy ještě
více zdůrazňují směšnost počínání všech postav.
Režisér a zároveň také spoluautor textu Masakr v Paříži
Braňo Holiček použil ve své inscenaci, místo realistického

zobrazení nesmyslného zabíjení, stylizaci, která naplno
zvýraznila ironii a satiru, dva zásadní pilíře inscenace.
Ano, v současnosti je pro nás sledování vražd a násilí téměř denním chlebem. V tomto ohledu už nás překvapí
opravdu máloco. A tak si mnohem raději děláme legraci
téměř ze všeho. Protože smutkem a lítostí nic nezměníme, ale smíchem si alespoň zlepšíme náladu. Čtvrtý ročník
herectví a pátý ročník režie a dramaturgie KALDu se tedy
rozhodl, že diváky pobaví, a to parodií tragédie, parodií
filmového zpracování těchto témat, parodií béčka.
DISK je od začátku premiéry provoněný popcornem, který dostanete u vstupu – to aby bylo všem jasné, že toto
divadlo se nemá brát vážně. Herci jsou připraveni na titulky, které ohlásí začátek promítání. Chybí zásadní věc
– kamera – tou se stávají samotní diváci. Jak ale simulovat filmový střih na divadelním jevišti? Svoboda kameramanů-diváků je tak omezena střihem jednotlivých
hereckých akcí. Tam, kde by byl ve filmu detailní záběr
na obličej, jde v inscenaci dotyčný herec na forbínu čelem k divákům, rozsvítí se dvě světla, která zdůrazní jeho
mimiku, a ostatní herci mimo záběr si lehnou na zem,
aby bylo jasné, že v tuto chvíli nejsou důležití. Neotáčí se tak kamera, ale samotný děj. Díky tomu můžeme
jako v kině naplno prožívat různé záběry, různé obměny herců. Celý záběr se tak bez jakékoliv techniky otáčí,
a to pouze hereckou akcí. Nejefektněji se tento kamerový střih projevil při svatební večeři prince Navarrského
s Markétou z Valois. Všichni kolem jednoho stolu napjatě
čekají, co kdo řekne, potřebují totiž nějaký viditelný důvod na atak. Díky napínavým střihům, kdy se položí stůl
na bok a postavy se natočí adekvátně k jeho poloze, mají
tak diváci možnost vidět záběr ze shora. Rozklepané ruce
Jindřicha, který se pokouší držet hrníček s podšálkem,
nesmělé pohyby Navarrského prince, který se neustále
ostýchá vzít si ze stolu něco k jídlu a tak jenom bloudí
rukama sem a tam, od talíře ke svému tělu. Sebemenší
detail je vidět. Všechny střihy mají své tempo podle jednotlivých situací, pomalejší střih tam, kde je znázorněná
nervozita, a naopak rychlé střihy v situacích boje.

Masakr v Paříži je jednou z absolventských inscenací
KALDu, kde každý z herců dostal alespoň minimální
prostor pro samostatný herecký výkon. To, že celý ročník je skvěle sehraný, jsme se již přesvědčili například
v My Funny Games, kde ale všichni tak trošku splývali. V Masakru ale dostal každý příležitost ukázat, co
se za čtyři roky herectví naučil.
Typizace jednotlivých dramatických postav zvýrazňuje
necitelnost a zvrhlost všech, dokonce i Karla IX., který
je charakterizován jako „good guy“. Josef Jelínek, který ztvárnil tuto postavu, je jediný tak trochu v pozadí
toho všeho. Snad nejotřesnějším okamžikem inscenace
je situace, kdy pasivně přihlíží vraždění a zmlácení své
milované sestry Markéty i samotnému zabíjení nevinných poddaných. Snaží se na ostatní působit jako dobrý a milosrdný král, ale o to strašnější je množství násilí,
které na svém dvoře dovolí.
U ostatních postav už ale naplno vynikla jejich radost
z aktivního násilí. Jindřich III. je popisován jako muž,
který miluje pohodlí, komfort a vše hezké. Má vkus
a zajímá se o nejnovější módu. Tuto charakteristiku si
ale tvůrci inscenace vyložili po svém. Mikuláše Čížka,
který hrál bratra Karla IX., oblékli do dámské noční košile, do uší mu dali náušnice, které sotva odpovídají
dobrému vkusu a líčením zvýraznily oči i ústa. Vytvořili tak parodii na dnešní homosexuální metrosexuály.
Jeho sopránový hlásek, rádoby ženská gesta a neustálé pohrávání si s vlasy, to vše tvořilo kontrast ke všem
zvrhlostem, které následně dělal. To jediné, co ho zajímá, je jeho účes, brutální zabíjení a sex se společníky
Epernonem a Maugironem, které hrály dívky s knírkem
(Andrea Ballayová, Barbora Kubátová). Právě tím,
že do mužských postav byly zvoleny dvě dívky, ještě
více Holiček zvýraznil celkový koncept užívání si za každé situace. Nehraje roli, s kým máte sex, důležité je
se pobavit. O nic jiného se Jindřich nestaral.
Sofie Adamová je stylizovaná do dominantní matky, generála a bosse celého „podsvětí“, Jiří Böhm jako „queen
mother fucker“ představuje s nadsázkou všechny rádo-
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by hrdiny, fešáky bez jakéhokoliv smyslu, s neustálým
sexy mrkáním po téměř každé větě. Marek Menšík hraje
Dumeyena, nejzvrhlejšího člena klanu, maniaka, který
nezná nic jiného než krev. Tato postava je poněkud jednodušší a Menšíkův výraz v obličeji ještě více zdůrazňuje jeho hloupost. V tomto ohledu se podobá princi
Navarrskému (Richard Vokůrka). Ten představuje typickou karikaturu buranů. Tepláky má vytažené až k prsům,
triko zastrčené do kalhot a neustále se dlouze a zeširoka
hloupě usmívá. Mluví hanáckým nářečím. Právě on představuje k dokonalosti dovedenou nedokonalost.
Všude na jevišti je samá krev, zvratky a sperma. A nikdo
není ušetřen zesměšnění. V této inscenaci je všechno
odporné, tedy vše, v čem si dnešní společnost libuje.
Všechny hodnoty prosazované béčkem došly svého naplnění. Braňo Holiček dokázal vytvořit nejenom výbornou
parodii na dnešní filmové hity, ale především zajímavou
jevištní strukturu.

Divadlo DISK, 4. absolventská inscenace KALD
Psáno z reprízy 22. 3. 2012.
Informace o inscenaci a realizačním týmu najdete
u předchozí recenze.

glosa

„Každý má svou pravdu, jenom po kritikovi se vyžaduje pravda všeobecná.“
								
(ZB)
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No ano!
Karolína Macáková
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Hudební projekty nejsou na DAMU k vidění příliš často.
Jeden takový, nazvaný Café Bizarre, ale v průběhu letošního akademického roku přece jen vznikl. Je složený
z drobných každodenních příběhů a impulsem k jeho
vzniku byly hodiny zpěvu a příprava na pěvecké klauzury,
ve kterých se studenti 2. ročníku herectví KČD věnovali
šansonům. Následně se tito studenti s třemi studenty režie a dramaturgie z téže katedry rozhodli zpracovat daný
žánr do scénického díla – přidali nové písně a pomocí
děje hudební čísla pospojovali.
Kromě herců vystupuje v představení také živá kapela,
která vznikla přímo pro jeho účely. Jak sami tvůrci uvádějí, tvar pásma se neustále proměňuje – je proto dost
dobře možné, že jsem během reprízy v učebně DAMU
zhlédla něco docela jiného, než diváci na té další, o den
později v café V lese. Variabilita inscenace je zřejmě dobře aplikovatelná na různá prostředí, která její podobu
posléze dotváří. Dle informace uvedené v programu lze
navíc písně i účinkující obměňovat. Již to naznačuje,
že inscenátoři příliš nelpí na fabuli a důraz kladou spíše
na scénické ztvárnění a prezentaci jednotlivých účinkujících. Charaktery nejsou na konkrétní šansony prvoplánově naroubované, ale s tématem je zacházeno spíše volně.
To, co vidíme, tak nenuceně a celkem logicky drží pohromadě, a přitom je invence dramaturgicko-režijní trojice
Terezy Verecké, Heleny Kebrtové a Štěpána Tretiaga jasně
patrná.
Francouzské a německé šansony, z nichž některé slyšíme
v českém překladu, jsou pomocí jednoduchých příběhů
pospojovány v děj. Jednotlivé postavy do podniku přicházejí, aby tu strávily večer, pro ně běžný a ničím nezajímavý. Teprve atmosféra baru je donutí vystřídat se postupně u mikrofonu a svěřit ostatním, co jim právě leží
na srdci. Je zde věčná nevěsta (I. Firlová), která ustrnula
v dobách dávno minulých. Na romantickou schůzku vodí
urnu s popelem svého milého a docela dobře si s ní během konverzace vystačí. Udivuje to jen její okolí: „Dvě
kávy, prosím.“ „Dvě!?“ „No ano!“ Uťápnutá ženuška s natáčkami (M. Radová), která u stolku zašívá a netrpělivě

čeká do té doby, než se během zpívání svého šansonu
doopravdy naštve – její muž Johnny je totiž prostě lucifer. Námořník (M. Mikulášek), tesknící po dalekých krajinách, s věrným přítelem delfínem vždy po boku. A tak
dál. Jednotlivé epizody nenuceným pohybem po scéně
propojuje postava odměřeného vrchního (V. Bartoš), jehož zpěv zazní v závěru.
Přesto, že jsou drobné vhledy do životů jednotlivých postav spíše schematické, hercům se daří správně vyjádřit
emoce obsažené v písních. Divák neznalý francouzštiny
či němčiny si tak nepřipadá ošizen, přestože doslovnému
významu textů nerozumí. Navíc si díky programu, který dostane před představením, může dodatečně přečíst
české přebásnění většiny z nich, které připravila jedna
z režisérek Helena Kebrtová. Po hudební stránce je inscenace kvalitní – i když pěvecké výkony herců nejsou zcela
vyrovnané. Vezmeme-li ale v úvahu daný hudební žánr
a celkovou atmosféru představení, není to na škodu. Nejde totiž v prvé řadě o dokonalou intonaci, jako spíše
o interpretaci, výklad, uchopení v rámci charakteru. A to
je u mnohých účinkujících odlišné – u některých herců
vnímáme opravdový prožitek, jiné charakterizuje spíš
nadhled a určitá forma odosobnění.
Každý výstup je tak výsečí ze života postavy, dění na jevišti ale v podstatě neposouvá. Navzájem na sebe účinkující pochopitelně reagují, ale často spíše nonverbálně
nebo jen stručně – slovy neplýtvají, a tím si představení
udržuje svůj spád. To, že jsou postavy typizované, pochopitelně přispívá k celkové tendenci vnímat jej právě jako
pásmo. Ve skutečnosti nejsou ani tak bizarní – díky pestré směsici rozmanitostí ale představení k této tendenci
směřuje. Bizarní jsou totiž daleko více drobnosti k postavám patřící, což akcentuje práce s rekvizitami. Jinak
se pravděpodobně moc neliší od většiny z nás. Inscenace
není nuceně vtipná, a i tak překvapí často dobrými nápady, jako je třeba šlehačka ve spreji využitá místo pěny
na holení.
Při odchodu z Café Bizarre je nejdůležitější pocit autenticity a jakési opravdovosti posílený živou hudbou, který

v divákovi zůstane. Nebudete možná složitě přemýšlet
nad interpretací jevištního díla, jako spíše nad událostmi v životě samém. A šanson o komediantech, který by
snad bylo možné považovat za „titulní“ píseň rámující
celé představení, si nejspíš budete zpívat ještě nějakou
dobu po jeho skončení.
Café Bizarre
Režie a dramaturgie: Helena Kebrtová, Štěpán Tretiag,
Tereza Verecká
Scénografie a kostýmy: Ján Tereba / kolektiv
Hrají a zpívají: Vojtěch Bartoš, Izabela Firlová, Iva Holubová, Tereza Krippnerová, Marek Mikulášek, Marie
Radová, Ondřej Vacke, Josefína Voverková
Kapela: Zdeněk Dočekal, Vratislav Hubička, Dušan Navařík, Klára Suchanková, František Tomášek
Premiéra 12. 2. 2012 v Literární kavárně Řetězová.
Psáno z reprízy 1. 4. 2012 na učebně K 107, DAMU.
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Prváci
na prknech
DISKu
Sylvie Rubenová

Divadlo DISK, coby školní divadelní studio, poskytuje
prostor především absolventským inscenacím kateder činoherního a alternativního a loutkového divadla. Občas
se zde naskytne příležitost zhlédnout operní představení
HAMU či hostující soubory se školou nijak nesouvisející,
málokdy se ovšem stává, že by na prknech DISKu stanuli
studenti nižších ročníků DAMU. Právě takovým případem byl TRASH!, představení 1. ročníku herectví ALD, jež
vzniklo ve spolupráci s loutkářem a doktorandem KALD,
Matijou Solcem.
Sami autoři nazývají TRASH! „hudebně-loutkově-objektově zdivadelněným tragikomickým představením“. Toto
označení zahrnuje skutečně vše – dočkáme se živé hudby, písní, animace loutek i jiných objektů na vážné téma,
ovšem s potřebnou nadsázkou. Zatímco herci 1. ročníku
fungují převážně jako skupina, Matija Solce funguje jako
samostatná jednotka – čas od času ovlivňuje chod představení vlastními promluvami, jinak setrvává v pozadí
a vytváří hudební doprovod hrou na akordeon.
Scénografické řešení inscenace je jednoduché, funkční
a navíc přenositelné – herci si vše potřebné přinášejí při
svém příchodu. Scénu tvoří centrálně umístěné štafle,
skrze které je protaženo několik metrů dlouhé prkno.
Vzniká tak široké loutkové minipódium, jehož oba konce
jsou přivřeny v různě barevných plastových popelnicích.
Kostýmy jsou jednotné pro všechny – modré dělnické
kombinézy doplněné různými pokrývkami hlavy.
Samotné představení je možno rozčlenit na menší úseky,
jak podle dějových linek, tak podle hereckého uchopení
(činohra, loutkoherectví, kombinace obojího). Herci dostali příležitost předvést se “sami za sebe” – přicházejí
na scénu v postavách Prváků, jež se pod tlakem rozkazů
Solceho proměňují ve skupinu Dělníků. Dělníci se postupně stávají Dušemi dělníků, ty znázorňují prstoví panáčci, které herci vytvářejí za použití vlastních rukou.
Tyto Duše se zprvu ocitají v Pekle. Ďábel (Ivo Sedláček)
se vyčlení z davu a vyexponuje na štafle, kde předvede
striptýzový taneček, při kterém nejen pozbyde oblečení,
ale také nám odhalí, že má na zadní části trenek nama-

lovaný roztomilý obličej bez úst. Poté si na místo, kde
by měla být ústa, přiloží ruku a pohybuje jí tak, jak by
se hýbala mluvící ústa. Tyto pohyby provádí do rytmu
diktátorských povelů zesílených megafonem, pomocí
nichž tyranizuje a nutí trpět Duše smažící se v tomto
Pekle. Ovšem jen do té doby, než přeteče pohár jejich trpělivosti a ony se rozhodnou vzepřít autoritě a uspořádat
revoluci. Svržení Ďábla tak následují oslavy přenášející
Duše do Nebe. Bůh (Jan Nedbal) se nám představí coby
rapper s plnovousem z bílých igelitových pytlíků (aneb
my všichni, kdo jsme vyrostli na kresleném filmu Stvoření světa, přece moc dobře víme, že Bůh musí mít bílý
plnovous!). Ač to tak zpočátku nevypadá, scéna v Nebi je
pojata celkem poeticky. Revoluce je pod vedením Boha
proměněna v evoluci, kdy Všemohoucí postupně odebírá
pytlíky ze svého plnovousu a s názornou ukázkou, jak by
měl tento nový život vypadat, igelitové sáčky distribuuje hercům. Každý z herců nejprve animuje pytlík pouze způsobem, jaký mu byl předveden, v průběhu scény
ovšem všichni nechávají „svá stvoření“ ožít a dochází
i k vzájemným interakcím.
Po tomto výjevu zažívají Duše v Nebi zaslouženou svačinovou pauzu. Ovšem ne na dlouho, velmi záhy ji začne
narušovat vetřelec – plyšová Myška (Michaela Švédová)
– dožadující se slitování a kousku jejich svačiny. Nejprve
obejde všechny Duše, neúspěšně jim šeptajíc do ucha
přikázání “Miluj bližního svého” v naději, že to na ně zapůsobí. Když zjistí, že je její snažení bezúspěšné, nastolí
otázku, zda si někdo takový zaslouží setrvávat v Nebi.
A jelikož jsme na divadle, objektivním soudcem se musí
stát divák.
Myška přejímá roli průvodce následující loutkové části,
v níž se nám představují jednotlivé Duše v okamžicích
jejich úmrtí. Po zhlédnutí všech těchto osudů bude
na nás, divácích, abychom rozhodli, jaký posmrtný úděl
jim bude na celou věčnost přiřknut.
Zhlédneme sedm příběhů osmi duší – Psa (Daniel Tůma),
Ovečky (Petra Kosková), Vojáka (Jiří Šimek), Pierra (Sára
Arnsteinová), Uklízečky (Jan Nedbal), Kosmonauta (An-

děla Blažková) a jeho Zajíčka (Ivo Sedláček) a Žabáka
(Pavel Kozohorský). Krom různých pohledů na úmrtí –
zasloužené / nezasloužené či tragické / komické – slouží tyto výjevy především jako ukázka loutkohereckého
umění jednotlivých studentů z ročníku. Všechny příběhy
(až na Kosmonauta a Zajíčka) jsou zaměřeny především
na ústředního plyšáka (příběh konkrétní Duše), jemuž
mohou a nemusí sekundovat další herci se svými plyšáky (či jinými objekty). Jednotlivé příběhy jsou odděleny hudebními předěly akordeonu, kdy Myška vystoupí
do popředí s popěvkem, jenž je jakousi jednotnou tečkou
za každým příběhem, a uvede příběh následující.
Odlišnost jednotlivých osudů není jen v jejich (ne)závažnosti, ač z tohoto pohledu zde nalezneme veliké rozdíly,
ale také v jejich pojetí. První příběh Psa z pravěku je
zpracován skutečně hravě (vždyť právě hravost byla této
Duši osudnou), Danieli Tůmovi se daří vystihnout vehemenci tupého zvířete, které netouží po ničem jiném, než
aportovat klacíček, zábavně a přesně.
Z pravěku se dostáváme do dob inkvizice, kde se nevinná malá Ovečka Petry Koskové ocitne ve spárech inkvizitorů, kteří ji nutí k doznání, že je ve skutečnosti koza.
Ani v plamenné výhni ovšem nevymění bečení za mečení. Zajímavý námět, ale zpracování vedle jiných, živějších
příběhů lehce zaniká.
Povedeně zpracovaný je také příběh plyšového psa
představujícího amerického Vojáka. Ocitneme se s ním
v loutkové videohře z období druhé světové války, kde
hlavním nepřítelem není zlý černokněžník, nýbrž Němci
a Jiří Šimek a jeho plyšový SuperMario je musí všechny
zvládnout.
V pařížském kabaretu, jemuž šéfuje Pierre, nekončí zábava ani za války. Dočkáte se kabaretních div i kankánového umění… alespoň dokud kabaret nezasáhne válečná
bomba. Sára Arnsteinová coby ústřední loutkoherečka
této ukázky zaujme a nebude chybět ani vtipná pointa.
Poválečné dusno odlehčuje mexická Uklízečka (Jan Nedbal), která má v popisu práce, kromě čištění a leštění, i plnění dalších přání svého zaměstnavatele (Dani-
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el Tůma). Loutkově rozehraný „sexuální koncert“ (neb
zvuky zde tvoří skutečně podstatnou součást) je nabitý
energií a nahodí představení opět do živějšího tempa.
Byť prakticky všechny loutkové osudy byly technicky
dobře zvládnuté a vtipně vystavěné, divácky nejpůsobivějším byl onen jediný příběh dvou Duší, kdy páníček
Kosmonaut umírá ve vesmíru a jeho opuštěný věrný
mazlíček Zajíček se zoufale snaží spáchat sebevraždu
všemi možnými i nemožnými způsoby. Publikum sledující snažení nešťastné němé tváře jen soucitně vzdychlo,
když se jeho úsilí konečně zdařilo.
Tečkou za osudy Duší je příběh muzikálního Žabáka,
kdy se pozornost z loutky přesouvá opět na herce, když
se Pavel Kozohorský chopí trubky a za tesklivých tónů
mizí ze scény. Tento příběh byl pro mne pochopitelný
nejméně, ač nedokážu určit, může-li za to provedení či
výstavba příběhu, kterou se mi nepodařilo odhalit.
Po odehrání všech jednotlivých osudů jsou diváci vyzváni, aby hlasovali, zda Duše stráví zbytek věčnosti v Pekle
či v Nebi. Jako reakce na několik ne úplně srozumitelných výkřiků z publika je vyhlášen finální počet Peklo:Nebe a Nebe definitivně vítězí nad Peklem (byť rozhodně
ne na plné čáře). Duše počínají oslavovat svůj radostný
úděl tím, že hromadně naskáčou do popelnice zastupují-

cí Nebe, zatímco popelnice zastupující Peklo zeje prázdnotou.
Výpověď představení zůstává poměrně otevřená a záleží
na konkrétním vnímání diváka – někdo se může spokojit
s pocitem “konec dobrý, všechno dobré”, někdo zůstane
zaražen zjištěním, že Nebe a Peklo se od sebe liší pouze barvou, a vlastně, ať už záleží či nezáleží na barvě,
beztak všichni skončíme jako odpad v popelnici. TRASH!
nemá zapotřebí řešit náboženské a filosofické problémy. Nabízí náhled na téma, jež mnohdy ještě není všem
zcela příjemné, SMRT, jemuž nechybí odstup, nadsázka
a především hravost. Snad i to je důvodem, proč je toto
představení autorským počinem nejmladších studentů
naší školy, kteří mají k dětské hravosti nejblíže.
TRASH!: Hudebně-loutkově-objektově zdivadelněné tragikomické představení 1. ročníku KALD pod vedením
Matiji Solce
Scénografie: Kateřina Hadravová
Hrají: Sára Arnsteinová, Anděla Blažková, Petra Kosková, Pavel Kozohorský, Jan Nedbal,
Ivo Sedláček, Jiří Šimek, Michaela Švédová, Daniel
Tůma, Matija Solce
Psáno z reprízy 17. 3. 2012 v divadle DISK.

glosa

„Horší než špatná inscenace je špatná pověst inscenace.“
						

(BH)

Netoliko
že je tma,
ale nevidím.
Klára Fleyberková

„To musí bejt teda hrozný“, pomyslíme si letmo, když
zahlédneme slepce, jak bílou hůlkou oťukává obrubníky. Rychlý soucit a jdeme dál. A je to vlastně v pořádku,
zdravý člověk se zkrátka ani nemůže cítit plně účasten
– kdo nebyl u moře, nezná vůni přílivu.
Proto se Nadační fond Českého rozhlasu - Světluška,
spolu s nejrůznějšími partnery, snaží nejen pomáhat nevidomým, ale také provádět jejich světem ty, kteří znají
tmu jen po západu slunce. Občas si tak například můžete v Praze na Ovocném trhu vypít kávu, kterou vám
v temné místnosti naservírují právě nevidomí. Fakt,
že se do Kavárny POTMĚ stabilně vinou fronty zájemců,
dokazuje, že takové aktivity mají svůj smysl.
Tak usoudilo i studio DAMÚZA, jehož členové se rozhodli
inscenovat slavnou verneovku pod názvem „Cesta kolem
světa za absolutní tmy“. Karel Kratochvíl, režisér a autor projektu, je dlouhodobě spolupracovníkem sdružení
Okamžik1, kde pravidelně přichází do styku s nevidomými. Bylo tedy nasnadě, že ojedinělého podniku – divadla,
které není vidět - se ujal právě on. Za podpory Nadačního fondu Kolowrátek, Světlušky a Okamžiku tak DAMÚZA vytvořila inscenaci, kterou lze vnímat všemi smysly,
jen ne tím, jenž je pro divadlo příznačný - zrakem.
Představení začíná vlastně již u šaten divadla Kolowrat,
kde sluha Philease Fogga Proutek (Martin Severýn) rozdává nedočkavým „divákům“ klapky na oči. Poté, co díky
nim všichni oslepneme (chválabohu jen pro tento večer),
dostaneme do ruky gumičku s různým počtem hliněných
kuliček a ve skupinkách tápeme tmou směrem ke svým
místům. Ta poznáme právě podle počtu kuliček upevněných na područce každé židle. Je až neuvěřitelné, jak je
člověk dezorientovaný a bojácný, přijde-li o zrak. A tak
s usednutím všichni prožívají obrovskou úlevu.

1
V rámci tohoto občanského sdružení, které nejrůzněji pomáhá nevidomým, existuje dobrovolnické centrum poskytující takto postiženým lidem v případě potřeby doprovod (jedním z dobrovolníků je právě Karel Kratochvíl).
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Klid ale netrvá dlouho, ještě než se hrdinové vydají na samotnou cestu, je třeba zabalit kufry, a osleplí diváci jsou
žádáni o pomoc. Všichni dlouze šátrají pod svými židlemi a pokoušejí se identifikovat jednotlivé kusy oblečení,
které se pod nimi skrývají.
Takových interaktivních vsuvek je během večera několik. Jednou všichni společně zpíváme bohům, abychom
odčinili, že Proutek vstoupil do chrámu v botách, jindy
ochutnáváme tradiční japonské jídlo… Tyto chvíle trochu připomínají některé slabší inscenace pro děti, kdy
se Kašpárek ptá, kde se schovává černokněžník. Záměr je
ale jasný a zcela jednoduchý – jde především o to, zapojit skutečně všechny smysly. Člověk se ovšem jen těžko
ubrání pocitu mírné trapnosti, když je, třímaje v ruce
tácek a hůlky od rýže, tázán, zda náhodou nemá nějaké
palivo – například papír či dřevo.
V podobně lehkém duchu se vlastně nese celá inscenace. Každé prostředí je naznačeno velmi polopaticky,
prostředky, které se samy nabízejí. Nacházíme-li se v Indii, provoní prostor vonné tyčinky, v přístavu jsme zas
ovíváni větráky a kropeni vodou z rozprašovače. Všechny
smysly si opravdu přijdou na své, ale žádné velké překvapení se nekoná.
A to je trochu škoda. Nápad vytvořit inscenaci probíhající za úplné tmy nabízí obrovský potenciál. Člověk
je vydán napospas temnotě, je zcela zranitelný a dokonale cítí každý pohyb cizího těla. Navíc je naprosto
odkázán na svou představivost. A právě toho jako by
se tvůrci obávali, jako by měli strach, že něco nebude
jasné. Raději tedy vše učinili až přejasné. Schematické využití vůní a zvuků tak neprodleně doplňují ještě
slovním zkonkrétněním místa, kde se právě nacházíme.
První jednoduché asociace jsou záhy potvrzeny, a může
se pokračovat dál.
Taková jednoznačnost ovšem divákovu představivost poněkud spoutává. Inscenace nevyžaduje výraznou mentální aktivitu. Ani na chvilku ve tmě opravdu netápu, což mi
dovoluje představovat si spíše akci herců v prostoru než
Philease Fogga na lodi. K tomu ještě přispívají občasné

zcizující situace, kdy někdo jakoby zapomene text, nebo
upozorňuje kolegu, že na slavnou znělku přeci nemají
práva.
Absolutní soustředěné ponoření do příběhu příliš není
možné a „Cesta kolem světa za absolutní tmy“ tak trochu promarnila svůj potenciál ojedinělého projektu.
Na druhou stranu primární ambice byla zřejmě naplněna. A dost možná ještě před začátkem samotné cesty.
Všichni si totiž na vlastní kůži prožili, jak fatální je pro
člověka nevidět, jak komplikovaná je pak pouhá orientace v prostoru. A dál? Dál už jen značně jednoduchá zábava. Nakonec otevřu oči, chvíli se mžouravě rozhlížím,
kdeže to vlastně jsem, a odejdu domů s vděčností za to
naše staré dobré divadlo, které vidíme. Ovšem až za sebou příště uslyším ťukání bílé hůlky, třeba si vzpomenu
na temné stoupaní do schodů divadla Kolowrat. A to
není málo!
Cesta kolem světa za absolutní tmy
Režie: Karel Kratochvíl
Produkce: Studio DAMÚZA
Výtvarná spolupráce: Hmateliér občanského sdružení
Okamžik
Hudební spolupráce: Ráchel Skleničková z Konzervatoře Jana Deyla
Hrají: Karel Kratochvíl, Ondřej Novák, Martin Severýn,
David Keňo, Marie Štípková
Psáno z premiéry 6. března 2012 v divadle Kolowrat.

V(ý)chod
ve Švandově
divadle:
množina
otázek
po smyslu
konání
Vít Pokorný
Hospoda je ulitou, kde se můžeme skrýt před světem.
Kouřová clona, šplouchání piva v půllitrech i hrdlech
štamgastů, puch moči z léta nemytých záchodků.
Trůnní sál těch, co zapomněli nebo touží zapomenout,
že za okny zčernalými mozaikou muších hovínek číhá
realita života. Nutnost chránit tu skrumáž masa, krve
a výkalů, nazývanou člověk.

Studentka Katedry teorie a kritiky na pražské DAMU
Hana Lehečková svou jednoaktovku „V(Ý)CHOD“ napsala pro cyklus dramat uváděných ve Švandově divadle
na Smíchově pod souhrnným názvem „Teď přichází Zákon“. Inspirací se pro jednotlivé autory měly stát zásadní
biblické příběhy. V první části budoucí studentka režie
a dramaturgie Barbora Hančilová převedla do současnosti bratrovražedný boj Kaina a Ábela, v květnu pak
bude mít premiéru třetí část cyklu „Mlč, Jobe, mlč“ autorky Anici Jenski, parafrázující biblickou báseň o věrnosti Bohu a zvládání těžkých životních zkoušek.
Lehečková nás ve „V(Ý)CHODU“ přivádí do hospody toho
nejhrubšího zrna, kde od pradávna mají své židle, svůj
stůl a své půllitříky starší (Kamil Halbich) a mladší (Jaroslav Šmíd) štamgast, obsluhováni mladou, ale emočně
okoralou servírkou Lindou (Markéta Frösslová). Starší
z obou pijanů (a jak se později ukáže, také otec Lindy)
je typickým vůdcem putykové tlupy. Ví, jak to „tam venku“ chodí, a chytře udržuje ve strachu subtilního kolegu,
zřejmě neúspěšného spisovatele, jenž v hospodské uzavřenosti našel spásu před svou sociální úzkostí. Mladší
pijan jen občas, na základě falešných obrázků z ženských
magazínů, zatouží znovu uvidět svět, který pro něj jinak
znamená bolest a zmar. Dochází tak ke groteskním střetům s jeho „pivním guru“. K nějaké zásadní změně etanolového „statutu quo“ však tyto drobné šarvátky nevedou. Jednou se otevřou dveře a přichází nový host (Filip
Čapka). Naruší uhnilý klid místa, kde neexistuje žádné
riziko, protože chybí jakákoliv naděje. S příchodem „toho
nového“ se vše převrací vzhůru nohama. Od přesně definovaného rituálu pití panáků po neotřesitelné dogma,
že časoprostor mimo slupku hospody je zlý. Kolemjdoucí totiž s sebou přináší pokušení. Není štamgast, a tak
nedodržuje zaběhnutý řád pajzlu. Ale co víc – je možná
důkazem, že svět není tak úplně špatný a při troše snahy
se v něm dá slušně (pře)žít.
Důvtipný čtenář zcela určitě hledá ve výše nastíněném
ději analogii s nějakým biblickým příběhem, jak velí rámcový zákon cyklu inscenací. Lehečková ji našla v postavě
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Mojžíše, který vyvedl izraelský lid z egyptského zajetí.
A stejně jako příchozí host v hospodě ani starozákonný
velikán to neměl jednoduché. Ujařmení Egypťany přinášelo ponížení osobní hrdosti, ale zároveň jistotu přežití.
Mojžíš nabídl svobodu a zemi zaslíbenou, avšak za cenu
hrozby smrti a povinnosti osobní volby ve chvíli krize.
Biblický i hospodský příběh se tak stékají v tématu lidské svobody, jejích výzev a limitů. Lehečková ve svém
textu pracuje se zjevnou inspirací absurdním dramatem,
kvality hry jsou postaveny zejména na slovních hříčkách
a střetávání primitivního hospodského žargonu s filozofujícími promluvami. Problémem, tím pádem ovšem
i výzvou pro inscenátory, je přílišná literárnost textu, který se spíše jeví jako filozofická esej přehozená formálním
hávem dramatu.
Mladá naděje české divadelní režie David Šiktanc ale
již ve svých studentských opusech na DAMU dokázal,
že právě takovýto druh dramatické literatury (např.
Dorst, Brecht) jej láká, provokuje jeho imaginaci. Spolu
se scénografkou Anetou Grňákovou před nás staví hyperrealistické zobrazení hospody s typickými propálenými
ubrusy, nečitelnými nápisy na zdi a zpuchřelou vlaječkou oblíbeného fotbalového klubu, typického to fetiše
a zástupného totemu důležitosti a hrdosti štamgastů.
Strnulá rozkladnost prostoru se vsákla i do jeho obyvatel. Servírka i oba alkoholičtí otrapové vězí v napůl plesnivých hadrech, jejich tváře jsou zčernalé, vlasy mastné
a pokryté vrstvou bílého prachu. Opakuje se tu metafora z Šiktancovy absolventské inscenace „V houštinách
měst“. Scénický obraz nám nabízí dvojí optiku vnímání.
Vidíme věci a lidi rozpadlé, zaprášené, rezignované, avšak
nikoli ošklivé sami o sobě. Hospoda kdysi dávno mohla
vypadat útulně, čistě, lákavě, stejně jako její obyvatelé
měli vlasy lesklé a tváře plné červeně. Šiktanc nezesměšňuje člověka a priori, ukazuje nám ho na mrtvém bodě,
uvízlého v jámě zvyku a především strachu z toho, co
by nastalo, kdyby se pohnul, resp. začal jednat. Jedinec
i mikrosvět hospody tu tedy nemají nějakou definitivní
povahu, vždy existuje možnost ještě hlubšího propadu,

ale i očisty. Status quo je okamžikem, kdy se dramaticky
jedná pod závojem rezignace.
Tato dualita jdoucí od samotného názvu hry přes scénografii, vrcholí v herecké práci. V první polovině je totalitní
rytmus hospody určován stylizovaným pohybem, sjednocenou choreografií při pití panáků a piva. Že pod povrchem hoří touha, se však pozná z jednotlivých pohledů,
z energie očí. Kupříkladu při jednom z oněch ubíjejících
rituálů se všechny postavy dívají stejným směrem, avšak
každý s jiným výrazem ve tváři. Servírka s dívčí zasněností, starý pijan s povinně moudrou zakaboněností, mladší
pijan s nedůvěřivou zvědavostí. Po příchodu dalšího hosta tyto detaily přejdou i do gest a hlasů, přičemž právě
tato individuální kresba charakterů je hlavním projevem
svobody ve stereotypní šedi. Kamil Halbich v roli staršího
štamgasta udržuje svou pozici „toho, co všechno ví“ především přes agresivitu hlasu, která vodopády slov udupává veškeré pochybnosti mladého „kolegy“. Toho hraje
Jaroslav Šmíd s dokonalou dvojznačností. Naivní pohled,
fyzická slabost a bezbřehá hrůza z venkovního světa je
kombinována s hlubokou duchovní silou, ukrytou vírou
a nadějí, co činí i z toho nejmenšího velikána lidskosti.
Šmíd nehraje subtilního primitiva, jak by se špatnému
herci mohlo snadno podařit, ale člověka rozhryzaného
pochybnostmi, který citlivěji než kdo jiný vnímá emoce
druhých. Jeho nálady se prudce mění, od dušné úzkosti
přes vztek až po dětskou tupost – pevná mravnost a tázání se po kráse však z jeho osobnosti nezmizí nikdy.
Šmíd vytvořil obdivuhodně komplikovanou dramatickou osobu, která v sobě svazuje několik variant lidského charakteru. Nikoli však v podobě schizofrenického
humbuku, ale překrýváním různých vrstev při pátrání
jedince po jádru vlastní osobnosti. Stejně tak i Markéta
Frösslová pracuje s jemnými detaily, z nichž se před námi
rodí plastický charakter servírky Lindy. Naivní dívka si
kdysi otevřela hospodu, aby pro sebe vytvořila útočiště
a zároveň smysl existence. Tento plán nevyšel, ona však
přesto zůstává a touží dál po něčem, co by ji naplnilo,
byť jsou to třeba jen kýčovité obrázky modelek v časopi-

sech. Frösslová hraje Lindu jakožto bytost na existenciální hranici dívčí neposkvrněnosti a zkušené ženy, která už
pochopila limity svých možností a snů.
Přístup lokálových „starousedlíků“ k nově příchozímu je
vázán na jeho nadějnost, ale zároveň i na strach z opuštění vlastních (byť) svazujících jistot. Navíc ani ten, co
vyzývá k opuštění hospody a návratu do víru světa, není
prototypem „svatého muže“. Filip Čapka ho podobně
jako jeho spoluhráči vytvaroval v dualistické koncepci. Zprvu pokorný člověk s unaveným hlasem, který si
po těžkém pracovním dnu do hospody zaskočil na jedno
pivo. Avšak ve chvíli, kdy si plně uvědomí vlastní sílu
a vliv na štamgasty, své „provolávání svobody“ formuluje
s čím dál větší agresivitou, s cynickým vědomím vlastní
intelektuální převahy. Zajímavě se tak komplikuje spasitelná úloha jeho postavy. Jedno dogma nahrazuje druhým, jednu agresivitu přebijí druhá. Konflikt s pijany tak
není bojem dobrého se špatným. Jde o souboj principů,
nejde se však dobrat odpovědi na otázku, zdali otevření
dveří a oken od hospody přinese záchranu našemu žití.
Čapkova nejednoznačná interpretace „Mojžíše“ tak relativizuje i zdánlivě šťastný závěr, kdy se zdi pajzlu rozestoupí, jako moře před lidem izraelským, a štamgasti

spatří východ slunce. Znovu se začalo jednat, zaprášenou stereotypnost prostoupily hřejivé paprsky. Tři unavené putykové trosky se rozhodnou vydat na procházku.
Množina otázek po smyslu našeho konání se tím však
nevyřešila, naopak se ještě více zkomplikovala. Je vycházející slunce symbolem štěstí, nové naděje, spásy? Nebo
se jedná o cynický výsměch, krutý vstup do definitivního
konce všech našich tužeb? Není zdánlivě svobodné jednání mnohem větší bídou než pasivita? Hana Lehečková
a především David Šiktanc v přesné jevištní interpretaci
textu dokazují, že každá vteřina našeho žití nám klade
stejnou otázku: „Je to vchod nebo východ?“
Hana Lehečková: V(Ý)CHOD
Režie: David Šiktanc
Dramaturgie: Martina Kinská
Scéna a kostýmy: Aneta Grňáková
Výběr hudby: David Šiktanc
Hrají: Kamil Halbich, Filip Čapka, Jaroslav Šmíd,
Markéta Frösslová j.h.
Premiéra 3. 3. 2012 ve Studiu Švandova divadla.
Psáno z reprízy 24. 3. 2012.
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„A CRITIC WANTED. Jak jinak si vysvětlit důvod, proč si herečka napsala nadšenou hodnotící zprávu o inscenaci, ve které sama hraje? Nastává snad onen historický (hysterický?) okamžik, kdy se mění dějiny české divadelní kritiky?”
						

(MeZEK)

Singspiel
naruby
Marko Milanovič

S jevištním zpracováním singspielů Jiřího Antonína Bendy, českého klasicistního skladatele a prvního významného představitele melodramu u nás, se nesetkáváme často. Inscenování kdysi oblíbeného žánru, který oslovoval
obecenstvo svou komičností, lehkostí hudby a přesládlou romantičností příběhu, nám může dnes posloužit
jako nahlédnutí do vkusu publika osmnáctého století,
ale nejen to, singspiel díky těmto rysům představuje
předchůdce ve vývoji pozdější operety. Aby vyhověli nenáročným požadavkům široké veřejnosti, klasicistní skladatelé a libretisti často využívali známé příběhy, mýty
a dramata a přepisovali je do melodramatické podoby,
po které byla největší poptávka. Ve svém tříaktovém díle
Romeo a Julie z roku 1776 se těmto praktikám neubránil ani Jiří Antonín Benda.
Libretista Friedrich Wilhelm Gotter značně zasáhl
do struktury Shakespearovy tragédie; příběh začíná
vyprávět až od okamžiku Tybaldovy smrti a vyhoštění
Romea z Verony. Především však v duchu estetických požadavků tohoto žánru mění závěr ve prospěch šťastného
vyústění, kdy Capellet žehná Romeově a Juliině lásce.
Dominik Beneš, student režie na Katedře zpěvu a operní
režie na pražské HAMU, společně se studenty zpěvu stejné fakulty uvedl historicky třetí inscenaci1 tohoto titulu
v českém jazyce. Je chvályhodné, že se režisér rozhodl
znovu přinést na české scény téměř zapomenuté Bendovo dílo. O to víc, že singspiel nabízí značné pěvecké ale
i herecké příležitosti. Zdali tyto příležitosti byly dostatečně využité, je poněkud sporné.
Režisérův záměr vést zpěváky k civilnímu projevu zůstal
pokusem nedotaženým do patřičné přesvědčivosti. Příklady partnerské nesehranosti jsou četné. Jeden z nejzřetelnějších tvoří setkání Julie (Lenka Kotrbová) s bratrem
Lorenzem v podání basisty Lukáše Bařáka. Přehnaný ci-

1
První se hrála v roce 1931 na Pražské konzervatoři, k této příležitosti i vzniklo
české libreto v překladu Adolfa Weniga. Druhá pak pražskou AMU v roce 1951.
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vilizmus představitele Lorenza v okamžiku, kdy předává
uspávací prostředek Julii, je důkazem jeho nedostatečné
herecké zkušenosti. Stejně zoufalá je i deklamační tuhost a patos, s nímž ztvárnil tenorista Tomáš Sup svého
Capelleta. Tato jednotvárná póza vyvrcholila v dialogu,
kde se Capellet zříká Julie, která se nechce vzdát Romea
(Michal Bragagnola).
Je ale otázkou, nakolik je neúspěšné vedení zpěváků
k přesvědčivému ztvárnění postav vinou režiséra. Spíš
bych ji hledal v nastavení výuky herectví na katedře operního zpěvu, kde se, jak je vidět, nepracuje systematicky
na vývoji hereckých schopností studentů. Pouhá jedna
hodina jevištní mluvy týdně je naprosto nedostačující.
Pro studenty je to pak medvědí služba v tom smyslu,
že současné trendy hudebního divadla vyžadují od pěvců čím dál více právě hereckou invenci a připravenost.
Inscenace ale předvedla jen mechanické deklamování
textu bez jakéhokoliv vnitřního zapojení, kde dramatický
výraz nahrazuje pohybové či mimické klišé typické pro
operní herectví.
Role Julie nabízela Lence Kotrbové velké herecké a pěvecké možnosti, především bohatě odstíněným spektrem emocí v pěvecky jemně nuancovaných polohách. Lyrická role ale zjevně neseděla jejímu spíše dramatickému
sopránu. Pěvecký výkon Kotrbové je poněkud křečovitý,
chladný a s přehnaným vibratem i dosti umělý. Lehkou
hlasovou indispozici sice doháněla velmi dynamickým jevištním pohybem, přesto celkový pěvecký a herecký výkon působil bezživotně. Tenorista Michal Bragagnola měl
od začátku potíže s výškami a ukázalo se, že nadbytečným soustředěním na pěveckou techniku mu nezůstala
energie na výrazovou stránku árií a jeho výkon rovněž
postrádal veškeré emoce. Navíc nešťastné režijní řešení,
kdy se Romeo v hrobce objevuje s nožem v ruce, který
křečovitě svírá i při hlazení spící Julie, posunulo jeho výkon do groteskní, ne-li parodické podoby. Patetické, strnulé herectví představitelů hlavních rolí pak neumožnilo,
aby se mezi jejich postavami rozvinul jevištně zřetelný,
životaschopný milenecký vztah.

Tmavě zabarvený soprán Jitky Mudrové coby Juliiny přítelkyně Laury, až na jistou neuvolněnost v krku, přesto
divákům zprostředkoval co do výrazu pěvecky nejpropracovanější výkon. Po herecké stránce ale zůstala typická
komediální role důvěrnice své paní, zřejmě i kvůli nejasnému a neinvenčnímu režijnímu záměru, jen torzem bez
patřičné komiky.
Sbor složený ze studentů Katedry zpěvu a operní režie je
umístěn do dvou řad po bocích jeviště. Členové sboru, oblečení do černých kostýmů s černými klobouky, maskami
a závoji, představují jakousi setrvávající hrozbu, která odkazuje na domnělou smrt Julie. Stín hrozby se pak z jeviště ztratil s odchodem sboru, ale paradoxně předtím, než
na ně vstoupila opravdová tragédie – smrt Romea. Sborovou píseň rušila hlasová neprovázanost a nesezpívanost,
charakteristická právě pro sbory sestavené ze sólistů.
Domnívám se, že zásadním mylným krokem režiséra je
návrat k Shakespearově tragédii proti šťastnému zakončení singspielu. Romeo při scéně setkání s Julií v hrobce
si – zřejmě pouze z vůle režiséra a proti singspielové
verzi - vrazí nůž do břicha, ovšem za zvuků jásavé hudby
a zpěvu textu, ve kterém se oslavuje triumf lásky. Následně se probouzí Julie a zděšená Romeovým činem
zpívá, rovněž podle originálu, radostnou a milostnou
árii. Aby situace byla ještě absurdnější, Capellet jim odpouští a žehná jejich šťastnému manželskému svazku.
Současně Julie, zpívající o štěstí, které jí potkalo, chaoticky pobíhá po jevišti a chystá se spáchat Romeovým
nožem sebevraždu, k níž ale nakonec nedojde. Krajně
umělý konec, který z nepochopitelných důvodů režisér
zvolil, zanechal pocit zmatku a rozpačitosti.
Naopak precizní a zvukově kompaktní hudební provedení komorního orchestru Quattro pod vedením dirigenta
Petra Louženského patří k světlejším okamžikům inscenace. Stejně je tak svou skromností působivá minimalistická scéna Jozefa Hugo Čačka, jež obsahuje jen postel
s baldachýnem. Scéna je co do stylu sladěná i s jeho
elegantními a jednoduchými kostýmy v černobílých variacích s oživením fialovými odstíny.

Bohužel Benešovo režijní uchopení se vyznačuje řadou
nedomyšleností, které dosti výrazně poznamenaly jeho
jevištní realizaci. Režisér slibuje v programu, že „téměř
dětské pocity štěstí, radosti, smutku, bolesti a zamilovanosti se mísí s nerozvážností, odhodlaností a impulzivností.“ Inscenace se ale od této zamýšlené koncepce poněkud vzdálila, respektive na ni ani herectvím a bohužel
ani pěveckým projevem nedosáhla.
Základní otázkou ale je, proč si studenti Katedry zpěvu
a operní režie vybrali právě Bendův singspiel, když jejich
inscenace nakonec jde proti jeho vyznění. Je přece řada
operních děl, inspirovaných Romeem a Julií, jako např.
Gounodův Roméo et Juliette nebo Belliniho I Capuleti
e i Montecchi, kde není zapotřebí krkolomně jít proti
libretu a hudbě. Domnívám se, že by si měli zvolit přinejmenším dílo, s nímž by nemuseli polemizovat a které
by vyhovovalo jejich estetickému cítění, samozřejmě při
splnění podmínky, že bude odpovídat jejich stávajícím
pěveckým možnostem. A v neposlední řadě by mělo poskytnout i dostatek prostoru pro vyjádření jejich názoru
na dnešní podobu operní inscenace.

Jiří Antonín Benda: Romeo a Julie
Libreto: Friedrich Wilhelm Gotter
Překlad: Adolf Wenig
Režie: Dominik Beneš
Dirigent: Petr Louženský
Sbormistryně: Jitka Mudrová
Hudební nastudování: Marie Erlebachová, Iryna Romenská
Výtvarník scény a kostýmu: Jozef Hugo Čačko
Hraje: Komorní orchestr QUATTRO
Obsazení: Julie (soprán) – Lenka Kotrbová, Romeo (tenor) - Michal Bragagnolo, Laura – (soprán) Jitka Mudrová, Capellet (tenor) – Tomáš Sup, Lorenzo (bas) – Lukáš
Bařák
Sbor: studenti Katedry zpěvu a operní režie HAMU
Psáno z premiéry 27. 3. 2012 v divadle DISK.
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„Záblesk života na hřbitově. Za zády vážených diváků režisér
“vyřvává” podporu svým hercům, s dvojkou bílého,
nonšalantně opřený o zlatý sloup.“
				
(AŠ)
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Filmový
divadelní
Bůh
masakru
Aneta Špíglová

Oscarový režisér Roman Polanski se vydal do divadla.
Pro svůj nový filmový čin si zvolil oblíbenou hru Yasminy Rezy – Bůh masakru. V jednom prostoru uzavřete
na dostatečně dlouhou dobu dva obyčejné manželské
páry s průměrným vzděláním i vychováním a sledujete,
co se stane. Falešná maska civilizační morálky se smývá
a člověk odhaluje svou skutečnou, mnohdy až neandertálskou, podstatu. Zaručený návod na úspěch.
Polanski se striktně drží divadelní předlohy. Ostatně
na scénáři spolupracoval přímo s Yasminou Rezou. Jeden kluk praští druhého klackem do obličeje, a vyrazí mu
přední zuby. Rodiče útočníka přichází za rodiči oběti, aby
sepsali zprávu pro pojišťovnu. Zdánlivá banalita rozpoutá boj, v němž se oživují všechny dlouhodobě potlačované konflikty uvnitř obou párů i jednotlivců samotných.
Polanski vychází ze skvělých dialogů a konverzačního humoru, který předloha nabízí. Celé své dílo podřizuje oživení postupně se přiostřujících, jedinečně pointovaných
replik filmovým divákům. Kamera je povětšinou statická,
často jen vyznačuje omezený prostor, ve kterém se postavy nachází. Někdy může divák téměř nabýt dojmu,
že se skutečně ocitl v divadle, ovšem v divadle, kde je
hlediště a jeviště odděleno tlustým sklem. Oproti jevištnímu zpracování ale kamera divákovi umožňuje detailní
pohled do tváří, ať sedí v první či poslední řadě. Dovoluje
mu postřehnout kontrast mezi uhlazenými slovy a skutečnými názory, které sem tam problesknou skrze společenskou masku. Škoda jen, že takových záběrů není více.
Obdobně by filmu slušelo větší využití možností střihu.
Vypjatá scéna „války na spadnutí“ na konci první třetiny
filmu s krátkými, rychle se střídajícími replikami, v nichž
střih udává tempo a umocňuje gradaci, patří v tomto filmu k řemeslně nejlepším. Krátký detailní pohled na něj,
na ní, na něj, na ní, přičemž kamera stojí uprostřed
na jednom místě a vytváří tak dojem boxerského ringu.
Více takových!
Polanski zvolil nejlepší dostupné prostředky pro převod
divadelního textu do filmu, tedy nejlepší možné herce.
Vybral výrazné osobnosti, které film obohacují nejen

svým talentem a zkušenostmi. Osobnosti, které už svým
vzezřením (samozřejmě ve spojení s kostýmy) tvoří a lehce karikují charaktery postav. Aniž by nové dílo zatěžovali předchozími hollywoodskými rolemi. Dokonalé spojení
herecké univerzality a výrazu, pokaždé znovu uvěřitelní
a jedineční. Ublížený manželský pár Longstreetovi tvoří
drobná, nevinně působící Jodie Foster a oproti ní mohutný, dobrácký John C. Reilly. Agresorovi rodiče Cowanovi představují pokerová hráčka Kate Winslet a chladný
Christoph Waltz s pohledem masového vraha. Ve spolupráci s režisérem herci vytvořili jedinečné, živoucí postavy bez zbytečných gest a šklebů, přesto s jasně čitelnými
i sebedrobnějšími změnami nálad a postojů. Penelope
Longstreetová si zakládá na své vysoké kulturní a intelektuální úrovni. Je distingovaná, zdvořilá a bojuje za lepší
svět. Chce útočníka přivést na správnou cestu. Michael
pracuje jako prodavač domácích potřeb. Je prostý, bodrý a žije pod střevícem své ženy. Řídí se heslem: „vše pro
klid v rodině“. Nancy Cowanová, finančně nezávislá, přímá žena, se nikým nenechá šikanovat. Alan buduje kariéru jako právník, s mobilním telefonem je neoddělitelně
spojen pupeční šňůrou. Celé setkání považuje za ztrátu
času, je nad věcí. Postavy působí lehce a přirozeně, nenuceně, přesto herci nejsou v jejich područí, nenechávají
se strhnout, vždy mají navrch. I v citově vypjatých situacích neztrácí kontrolu. Přesně pracují s časem, budují
a ostří každou pointu. Opravdovou slastí pro diváka je
sledovat především Christopha Waltze a jeho ironické
vševědoucí úšklebky člověka, který jako jediný z celého
souboru ví, že se stal součástí absurdního divadla, a proto si ho může náležitě vychutnat.
Projednávání případu dvou vyražených zubů se nachází
v jedné z mnoha zdánlivě závěrečných fází. Nancy s Penelope a Michaelem zaníceně dohadují detaily chystané nápravy malého útočníka. Alanovi zvoní telefon, už po sté.
Znovu se neostýchá hlasitě prezentovat bezohlednost
svých názorů. Penelope se jeho netaktnost pochopitelně
osobně dotýká. Cítí se nanejvýš uražena, když jí zcela
přirozeně přestane věnovat pozornost v polovině věty.

Jen stěží zakrývá rozhořčení zdvořilostním tlacháním
o vánoční besídce. Michael poplácáváním Penelope chlácholí, snaží se předejít výbuchu, i když i on sám pociťuje
nespravedlivost situace. Nancy zachovává tvář, předstírá,
že manželovo nevhodné chování nevidí. Trapné pohledy
prokládané necitelnými hláškami na téma: „omdlévající
důchodci nejsou důvod ke stažení léku“. S každým dalším starcem u země atmosféra v pokoji houstne. Alanovi
ale publikum nevadí, oni pro něj v tu chvíli neexistují.
Nejsou podstatní. Porazit nepřítele, udržet si postavení,
to jediné ho zajímá. Mluví hlasitě, sebejistě, bez ohledu na cokoliv mimo něj samotného. Hovor je u konce.
Michael si konverzačním tónem dovolí cosi poznamenat
o necitelném chování společností podobných té, pro kterou Alan pracuje. Všichni, snad kromě zkušeností poučené Nancy, by v podobné situaci očekávali omluvu nebo
alespoň náznak studu. Alan však bez jediného pohledu,
klidně a vyrovnaně, Michaela usadí, vykáže ho na jeho
místo. Utne jeho proslov s tím, že nemá co poslouchat
cizí hovory. Alan stojí bokem, dívá se na mobil, hovoří
spíš potichu, přesto nikdo nepochybuje o tom, že má
na vrch. Vyhrál. Minimálně tento souboj.
Předností filmu Polanského je, že nepotlačil dobrý text
ve prospěch přehnaných filmových kouzel a vsadil
na skvělé herce. Na druhou stranu ho přílišné lpění na divadelní předloze nutně omezuje. Kromě už zmíněných
řemeslných nedostatků největší problém představuje
uzavřenost děje do jednoho prostoru. Co je v divadle
zažitá konvence, ve filmu poněkud skřípe. V první části filmu chce návštěva několikrát odejít, dvakrát dojde
dokonce až k výtahu a dvakrát se znovu vrátí. Dvojitý
návrat je nucený a zcela předvídatelný. Podobně jako
s prostorem pracoval Polanski i s časem. Setkání čtyř
rodičů se odehrává v reálném čase. Minutu po minutě
sledujeme vývoj potlačovaného konfliktu, žádné filmové zkratky. Další divadelní konvence. Jedinou výraznou
inovací filmu jsou němý prolog a epilog, oba tvořené
výhradně filmovou řečí. V prologu z povzdálí sledujeme,
jak k nešťastnému incidentu s vyraženými zuby došlo.
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Závěrečný obraz může být chápán jako režisérovo vyjádření ke hře Yasminy Rezy; k nesmyslnému a zbytečnému
masakru „rozumných“ dospělých, jako odsudek zmiňované falešné morálky.
Polanski záslužně doprovodil Boha masakru do filmu.
Pomohl mu ožít výtečnými herci, šířit jeho prověřená
moudra a kousavou ironii. Nevyužil ale plně největších
zbraní zvoleného média a Bůh masakru tak divadlo nikdy zcela neopustil. Polanski ho až na pár výjimek v podobě prologu, epilogu a citované scény z „ringu“ slisoval
na 2D. A každý, kdo viděl některou z mnoha inscenací
této hry, chtě nechtě musí připustit, že ani sebelepší filmový herec sám o sobě nemůže překonat herce trojrozměrného a živou energii.

Bůh masakru/Carnage
Scénář: Roman Polanski, Yasmina Reza
Režie: Roman Polanski
Hudba: Alexandre Desplat
Kamera: Pawel Edelman
Hrají: Kate Winslet, Jodie Foster, Christoph Waltz, John
C. Reilly
Světová premiéra: 16. 12. 2011
Česká premiéra: 26. 1. 2012

glosa

„Přidáte-li do hlediště nultou řadu, vězte, že mezi diváky zavládne
chaos ještě před představením. (Divadlo v Celetné 3. 4. 2012)“
							

(MZ)
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Petra Kolečka můžeme bez uzardění označit za fenomén
českého divadla dneška. Dílo teprve sedmadvacetiletého
autora čítá již slušnou řádku her, scénářů či muzikálových libret. Byť v současném dramatu najdeme vícero
výrazných osobností (namátkou David Drábek, Lenka
Lagronová nebo Roman Sikora), co se týče popularity,
nemá nyní tento tvůrce sobě rovnou konkurenci.
Přesto je však nutné zůstat při zemi a kvantitu automaticky nesměšovat s kvalitou. Ačkoli má Kolečko v odborné veřejnosti své příznivce (kupříkladu divadelní kritička
v Hospodářských novinách Marie Reslová), troufám si
tvrdit, že popularita nemá svůj základ ve výrazné umělecké hodnotě jeho dramat, ale primárně v marketingově-autorském kalkulu.
Je určitě dobré nejprve uvést, jaký názor má na své dílo
(resp. na jeho inscenační zpracování v režiích kupříkladu
Tomáše Svobody nebo Daniela Špinara) sám mladý divadelník: „Já myslím, že jsme zástupci alternativ ve světě
mainstreamu. (…) Že bychom chtěli do mainstreamu přinést alternativní myšlení. Jenže ono to možná asi stejně
ty mainstreamové konzumenty nezajímá. (…) S tím masovým publikem by se mělo komunikovat. Jenže se to
nedělá. Je tedy třeba z alternativy vytáhnout na povrch
něco, co komunikuje s masou a co by s ní dokázalo i ždibínek pohnout.“1
Kolečko má poměrně jasnou představu, že skrze popkulturní formu bude divákům servírovat náročnější obsah. Jistě,
již avantgarda v minulém století hledala inspiraci v pokleslých literárních žánrech, cirkusu, módě. Nejdále pak
zašly revoluční estetické výboje v šedesátých letech, které
dokonce začaly popírat dělení umění na „náročné“ a „komerční“2 V tomto tvůrčím kvasu vzniká Warholův pop-art
nebo postmoderní kultura s Ecovou maximálně liberální

1
Král, Karel: Nasrání je hybný motor mého psaní (Od sportu k revoluci – sadařský rozhovor s Petrem Kolečkem).
In: Svět a divadlo: časopis o světě divadla a divadle světa, 2010, roč. 21, č. 4., s. 134-135. ISSN: 0862-7258
2
Francouzská filmová nová vlna je nejlepším důkazem prolínání braku a vysokého umění. Godard a Truffaut točí
detektivky, sci-fi, melodramata, ale pokleslost žánru je jenom rámcem, uzavřenou závorkou, uvnitř níž umělci experimentují s kamerou, střihem, zvukem a herectvím. Nelze zde hovořit o „otevřenosti“ díla, které lze vnímat jenom jako
„žánr“, bez ohledu na jeho formální stránku.

teorií „otevřeného díla“. Nastupující generace „kumštýřů“ je
dalším výhonkem těchto radikálních myšlenkových a tvůrčích proměn ve vnímání uměleckého díla.
Aby se při svém přihlášení ke kultuře většinového diváka
Kolečko vyhnul srovnání s typickou pokleslou zábavou divadelní scény (muzikály Michala Davida, různé soukromé
zájezdové společnosti), přidá na středně-proudový kabát
nálepku „alternativa“. Připomeňme, že „mainstreamovou“ kulturou se obecně chápou taková díla, která svým
strukturálním uspořádáním chtějí co nejsrozumitelněji
promlouvat k nejširším masám publika/čtenářstva. Mainstreamový produkt vytváří přehledný fikční svět, v němž
se dá snadno odlišit dobro a zlo, pravda a lež, krása a ošklivost. I když se v takovém díle řeší závažné životní otázky
(bolest, smrt, neštěstí), není možné nabízet relativizující
odpovědi, ba dokonce dopustit se té troufalosti, že na niterné lidské tázání se po smyslu všech věcí neexistuje
žádná jednoznačná odpověď. Alternativa naopak fikční
svět většinového vkusu rozrušuje, pohoršuje diváka/čtenáře negacemi strukturálních jistot kulturního produktu.
Alternativa a mainstream se těžko prolínají. Buď udržujeme vnímatele v bezpečí jeho očekávání, a tudíž dílo středního proudu není opoziční výzvou k novému uspořádání
estetických pravidel, anebo provokujeme, rozřezáváme
recipientův žebříček hodnot, tím pádem však nemůžeme
počítat s tím, že naše experimentování s formou a obsahem dojde obecného přijmutí – že nastane záškodnické
proniknutí do hájemství mainstreamu. Buď jsme jedno
anebo druhé. Kolečkova kulturní dualita, v níž masová
estetika a tvůrčí novátorství mohou v rámci jednoho díla
spolu koexistovat, je tak spíše intelektuální frází, než
faktem. Sofistikované postulování problémů podle něho
učiní ze středního proudu cíl kritiky. Jednoduše řečeno,

komický muzikál „Pornoherci“, přeplněný vulgárními
vtípky a prvoplánovými narážkami na pohlavní orgány,
se ve výsledku má stát sžíravou satirou na hyperinflaci
sexuality v dnešní době.
Jak již bylo řečeno, se vstupem do světa mainstreamu
musíte začít čelit jednoznačnému nátlaku na obecnou
srozumitelnost, líbivost a neprolamování určitých společenských tabu. A v tomto bodě jsou Kolečkovy hry zcela
vzorovou ukázkou zábavy středního proudu, která de
facto nevybočuje ze systému komunální satiry. Troufalost autorova záměru, že s masovým publikem pohne,
když si z něj bude dělat legraci, nemá šanci na úspěch,
pokud se nepřekročí určité formální mantinely. Kolečko
je autor důvtipný, s nadprůměrnou schopností používat
slovní humor, avšak tento svůj talent používá jako základ pouhé nevinné ironie, nikoli jako útok na samotné
kořeny hodnotové soustavy současného materialistického člověka.3
Svět davového vkusu nelze ovládat podle osobních uměleckých preferencí, naopak pravidla konzumní kultury
požírají snahy o jinakost, estetickou či myšlenkovou náročnost. Kolečko podle mě v tomto ohledu podlehl a jeho
hry zcela organicky splynuly s prostorem ironizování určitých společenských neduhů, uzavřeným v pevné krustě přesvědčení, že takto nastavený systém nelze změnit.
Hrozivě se pak tyto původně chtěně alternativní pohledy
na společnost podobají televizním estrádám, v nichž si
různí baviči dělají bohapustou srandu z politiků, maloměšťáků atd., avšak jedná se zde jenom o „dělání legrace“, zabavení konzumenta mezi dvěma reklamními bloky.
Hlubší rozměr se za snahou rozesmát neukrývá.
Netroufám si tvrdit, že znám ideální recept na to, jak
propojit pokleslé s vysokým. Jak zaútočit na maloměš-

3
Ve hře „Kauza Maryša“ je nám představen svět tzv. zelených vdov, tedy manželek milionářů, které uzavřené ve svém
přepychu neví, co se životem. Umělecká výzva je zde jasně definována, ale ve výsledku autor používá stereotypní
schéma ironického pohledu na vyšší vrstvu (nevím, jaké šaty si obléknout, střety se služkou atd.), z něhož maximálně
vybočuje vulgární výkřik Maryši, že ze zoufalé nudy „lidem na ulici ukáže kundu.“ Tato magická kvaziavantgardní
vteřina však s mainstreamovým divákem dnes již nemůže otřást. Časy, kdy Ubuovo „Hovnajs!“ psalo dějiny divadla,
již dávno minuly. Z Maryšiny kundy se stal jenom líbivý vtípek, který vděčně rozesměje diváky.
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ťáka přímo v centru jeho existenčních jistot. Avšak základní nutností je podle mého dokonalá promyšlenost
formy. Kolečko píše snadno, rychle a má talent na to, jak
zaujmout diváka. Proto pro něj není problém v jednom
roce přivést na svět třeba pět divadelních her a se všemi
si získat pozornost publika i kritiky. Tato nesnesitelná lehkost psaní je ale právě onou přímou linkou ke komerční
zploštělosti, jednoduché líbivosti. Chci-li v prostředí komerce založit skryté hnutí odporu (byť sám za sebe budu
stále tvrdit, že to není možné), musím své tvůrčí záměry
a především jejich realizaci promýšlet do nejmenších detailů. Mít vždy o kolečko víc, než ti druzí.
Psaní na první dobrou může vést k úspěchu, nikoli však
k prolomení hodnotových bariér diváka. Hry údajného
talentu českého divadla jsou často jenom vláknem vtipů,
prokládaných křiklavě zjednodušenými existenciálními
pravdami. Například v textu „Vejce“ je smícháno několik problémů dohromady: rakovina, odpovědnost vědce
za své objevy, ekologie, vyprahlost manželské vášně. Dokonce se objeví i americký prezident, který zmateně prochází bytem českého objevitele univerzálního léku proti zhoubným nádorům. Veliká umělecká výzva se však
v očividně chvatně napsaném textu rozpadá v sérii více
či méně povedených gagů. Příkladem je typicky srandovní „žvýkavá čeština“ amerického prezidenta. Či jeho
anální sex s manželkou vědce, křičící na vrcholu vzrušení

„Yes! Yes!“, aby poté, co spatří svého konsternovaného
muže, začala podobně vášnivě vřískat „No! No!“ Problémy lidského bytí ve světě jsou zde zabaleny do líbivého
hávu, zbanalizovaného, lehce stravitelného, jako to vidíme v každém druhém českém (!) televizním seriálu.4
Kolečkovo nakládání se strukturou dramatu je pregnantní, co se týče základního schématu (fabule, syžet), avšak
nepřidává k ní nic dalšího. Jeho texty jsou produktem,
který neurazí, ale zároveň nedonutí nad nimi hlouběji
uvažovat. Jenom „jsou“. Tím však autor fatálně zrazuje
nejen své schopnosti, ale i již tak hodně pošramocenou
pověst umění, jakožto způsobu, jak vysvětlit člověku
smysl jeho existence v tomto chaotickém vesmíru.
Nejsem absolutním odpůrcem života a díla Petra Kolečka. Stejně jako on věřím tomu, že nová exploze umělecké
velikosti může přijít jen a pouze skrze práci s popkulturními vlivy (nikoli však skrze kolaboraci s nimi). Zůstávám
navýsost citlivý na rozdíl mezi záměrem a konečným výsledkem. Kulturní velikost, ať již mainstreamová nebo
alternativní, zazáří tehdy, když se svým dílem budou
tvůrci zacházet s maximální profesionalitou a důsledností. A v dokonale udělaném díle nakonec není ani třeba
postulovat nějaké zásadní filozofické skutečnosti. Kvalita
totiž svůj hlubší smysl vyjeví sama. To je ohromné tajemství dobrého umění, do jehož hájemství mladá generace
proniká jen s obtížemi.

4
Byť již výše zmíněná Marie Reslová si myslí něco úplně jiného: „Přestože se Vejce dotýká zásadních existenciálních
otázek, vyznačuje se omračující jednoduchostí komediálních situací, v nichž se snoubí neúprosně přesný a konkrétní současný postřeh s nadsázkou. A to v kombinacích dosti šílených. (…) Mezi onou pohovkou a zahrádkou je
vlastně řeč o strachu ze smrti, o tom, jak nešťastně člověk zasahuje do přírody, o absurditě, v níž se ocitají mocní,
o tom, že pěstovat s láskou afrikány je stejně fajn, jako najít lék na rakovinu, a že si často neuvědomujeme, co má
v životě vlastně cenu. Zdá se, že i na horské dráze mezi Novou, uměleckým šéfováním v Rubínu a dramaturgováním v divadle na Kladně je možné, aspoň po nějakou dobu, neztratit povědomí o tom, co je co.“ In: Talentovaný
Kolečko válí: Psal Okresní přebor a jeho nové hry kopou první ligu, Ihned.cz, 3. 1. 2012, dostupné z: http://art.
ihned.cz/divadlo/c1-54355220-petr-kolecko-zvlada-novu-i-divadlo. Každý má právo na svůj názor, v tomto případě
je však třeba se ptát, proč podobnou „existenciální“ tíhu, obalenou humorným nadhledem, kritici nevidí v tvorbě
např. Zdeňka Trošky, Jiřího Vejdělka či satirických kouscích F. R. Čecha? Proč tito výše zmínění pánové jsou pro kritiky symbolem kulturního úpadku a „mladá avantgarda“ skrze trapnost servíruje inteligenčním buňkám diváctva
zásadní skutečnosti o životě? Kdo hledá, najde. Nechť obdivovatelé Kolečka, Svobody a spol přiznají, že Troška je
český Godard, a můj kruh pochybností bude rozptýlen.
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Všichni
hrajeme
divadlo,
díl třetí,
poslední
Magda Zicháčková a Eva Kyselová

Letošní rubriku Dialogy, ve které jsme se věnovali problematice herectví, zakončujeme anketními otázkami kladenými režisérům letošních absolventských inscenací.
Otázky většinou vyplývají z odpovědí studentů herectví,
které jste si mohli přečíst v předchozích dvou číslech našeho časopisu. Režisérům za jejich odpovědi děkujeme!
Z Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU byli
osloveni tito režiséři:
Petra Tejnorová – My Funny Games;
premiéra 11. června 2011 v divadle DISK
Jiří Havelka – Já, hrdina;
premiéra 27. října 2011 v divadle DISK
Jiří Adámek – Last Minutes;
premiéra 13. ledna 2012 v divadle DISK
Braňo Holiček – Masakr v Paříži;
premiéra 9. března 2012 v divadle DISK
Z odpovědí studentů 4. ročníku herectví KALD lze vyvodit, že považují za určující a podstatné především režisérův přístup a téma inscenace nežli předem stanovenou textovou předlohu. Byl to případ i vaší inscenace?
Pokud ano, do jaké míry se herci podíleli na konečné
podobě scénáře?
Petra Tejnorová: Ano, byl to i náš případ. My Funny
Games je autorská inscenace, která vznikala prostřednictvím improvizace. Jejich podíl na konečné podobě
scénáře byl tedy určující a zásadní.
Jiří Havelka: V totální možné míře. Studenti si víceméně
zvolili téma, sami prováděli shromažďování materiálů
a s mojí pomocí jsme hledali ideální formu, divadelní
jazyk, ve kterém chceme s divákem v tomto případě
komunikovat. Pro mě nejzajímavější byla především fáze
jakési autorské kolektivní dramaturgie. Na zemi leželo tisíce papírů potištěných nebo popsaných různými útržky
nalezenými na internetu, v knihách či zapsaných při konverzaci s přáteli. A z tohoto chaosu se rodil výsledný scé-

nář jednak osobním názorovým zanícením toho kterého
studenta, protože osobní postoj ovlivňoval jeho vlastní
volbu textového materiálu, a jednak kolektivním vnímáním inscenace jako celku, což zase určovalo skladbu
a pořadí jednotlivých bloků rekonstrukce. Práce „s papírem“ (ale ne s dramatickým textem) byla tedy v tomto
případě zcela propojená s prací na jevišti.

Petra Tejnorová: Určitě. Na základě diskuze nad různým
materiálem (filmy, knihy, osobní příběhy…) až ke konečné
volbě tématu, k jasnému inspiračnímu materiálu, který nabral směr. Je to cesta „námět“ – téma – scénář. Herci jsou
sítem, ověřují možnosti a nosnost materiálu, konkretizují
téma. Toto je taková „digest“ verze. Samotná geneze vzniku autorské inscenace je mnohem organičtější proces.

Jiří Adámek: Připadá mi to takhle u alternativního divadla docela přirozené - proč by musela být primárně určující právě textová předloha? V mém případě bylo dáno
jen velmi obecné základní východisko, které jsme přinesli na začátek, a spolu s herci jsme hledali, jak s ním
nakládat.

Jiří Havelka: Na základě společného pobytu mimo Prahu, jehož výsledkem mělo být právě „zaostření tématu“.

Braňo Holiček: Od začátku jsme k „textu“ hry přistupovali velmi volně. Vzhledem k tomu, že Masakr, nebyl
nikdy přeložen ani hrán, použili jsme ho pouze jako námět pro náš „formální pokus“. Na celém procesu se herci
spolupodíleli velmi výrazně. Po nějaké době hledání jsme
se shodli, jakým směrem by se měl „text ubírat“, a já jsem
ho poté (znovu) napsal. Opět jsme ho s herci upravili,
a já ho opět přepsal. Je to způsob, kterým většinou pracuji – s herci se domluvíme, co by mělo být obsaženo
v konkrétní scéně, do druhého dne se pokusím tu scénu
napsat, na zkoušce se otestuje, upraví, opět zapíše a přidá se k ní další scéna, kterou do další zkoušky napíšu.
A takhle dál, než vznikne nějaký tvar, se kterým se pak
dramaturgicky pracuje tak, aby se dospělo alespoň přibližně k tomu, co bylo předmětem předešlé shody. Na mě
bylo, v tomto případě, přijít na inscenační formu, která
by nejlépe obsáhla snahu vytvořit na jevišti film. Neboli, za použití výsostně divadelních postupů, napodobit
filmové technické prostředky (a se zvoleným filmovým
žánrem i související žánrová klišé).
Volil/a jste tematické východisko inscenace na základě
diskuze s herci?

Jiří Adámek: Mým obvyklým způsobem spíše je,
že se s herci předem seznámím pomocí workshopů
(nebo je už znám z dřívějška), a připravuji jim inscenaci
na tělo. Přináším hrubý materiál a počítám s tím, že při
zkouškách dozná výrazných změn. Plán na „seznamovací“ workshop mi tentokrát pro vytíženost ročníku bohužel nevyšel.
Braňo Holiček: Rozhodně ano. Vzhledem k předchozí
odpovědi je patrné, že Masakr v Paříži je kolektivní dílo.
Tématem je víceméně samotná forma, čili vše tam šlo
ruku v ruce.
Jak probíhala komunikace s hereckým ročníkem při
tvorbě inscenace? Kladl/a jste důraz na kolektivní tvorbu nebo jste pracoval/a s herci individuálně?
Petra Tejnorová: Optimální model je pro mě někde uprostřed, kombinuji obojí. Režisér je zkraje v roli inspirátora,
aktivizuje tvořivost kolektivu. Na začátku je tedy určitá
společná aktivita, skrze kterou se formulují společná
témata, která se postupně hierarchizují. Jsou to „zárodečné“ segmenty určené ke zformování v inscenaci. Samotná inscenační tvorba souvisí s charakterem předcházející fáze přípravy a pro mě nese s sebou i požadavek
na pozdější individuální práci s herci.
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Jiří Havelka: Vždy se obojí prolíná, kolektivní nepřebíjí
individuální a naopak, oboje se vzájemně ovlivňuje. Asi
bych použil slovo „vespolné“.
Jiří Adámek: Rád využívám možnosti sólových zkoušek
tváří v tvář, a to je vždycky překvapení. Lidé se při tak
intimní situaci hodně změní a prozradí na sebe věci či
povahové rysy, které jsou jinak zvyklí maskovat. Tento
typ zkoušek pak kombinuji se zkouškami společnými,
kdy jde o co nejintenzivnější vyladění všech dohromady,
o jakýsi herecký chór.

40

Braňo Holiček: U takovéhle inscenace a autorského přístupu by šlo těžko pracovat s herci individuálně. Tedy
odpověď je opět v předchozích dvou odpovědích. :)
Podstatným prvkem vaší inscenace je jistý proces tvorby, který přetrvává i po uvedení na jevišti. Sledujete vývin vztahu hereckých představitelů k jevištnímu celku
během zkoušení a následně i v rámci reprízování? Mění
se? Jestli ano, v jakém smyslu?
Petra Tejnorová: Zkoušky nejsou přípravou objektu, který se má prodat. Divadelní proces není „výroba produktu“. Je to nikdy nekončící proces. Samozřejmě jde o tvar,
který se proměňuje, a je pokaždé trochu jiný. Může to
být jen v detailech/jemnostech, nikdy neuvidíte stejné
MFG. Herci reagují na podněty už během samotného
hraní. V tomto smyslu MFG kladly jisté nároky na herce jak během procesu příprav, tak i teď, během procesu
hraní. Je to tvar otevřený - tedy bere do hry náhodu.
My Funny Games jsou na hraně skutečnosti a umělosti,
je to sociologický a umělecký tvar zároveň. V jevištním
celku MFG je bezesporu kolísavá intenzita ve fyzické akci
– v práci s vlastním tělem coby autentickým zdrojem,
kterým se herci taktéž v MFG vyjadřují. Proto My Funny Games potřebují herce naprosto přítomné, otevřené
neočekávatelnému, zároveň však vědomé a soustředěné,
o což se snaží/me s každou reprízou.

Jiří Havelka: Výsledná struktura inscenace je velmi
přesná, přesto svobodná v hereckém naplnění, které
se určitě vyvíjí. Především díky diváckým reakcím a stále
větší „sehranosti“ při častém reprízování se organicky
propojují původně oddělené části, a inscenace jako by
„prorůstá.“ Bohužel se mi úplně nedaří sledovat změny
při reprízách, ale baví mě hodně sledovat právě vývoj
diváckých reakcí, protože o ty jde v naší inscenaci především a jsou dohledatelné na internetových platformách
propojených s inscenací, jako je blog na idnes nebo facebookový profil. Zde je možno dohledat i to, v jakém
smyslu se reakce a názory mění.
Jiří Adámek: Otázce úplně nerozumím. (?) Každopádně
rád inscenaci výrazně upravuji i po premiéře, na základě
odezvy diváků. Tentokrát šlo ale o něco jiného. Po premiéře jsem cítil nutnost strukturu inscenace jaksi rozbít,
a umožnit hercům rozsáhlé improvizované či poloimprovizované vstupy.
Braňo Holiček: Na každé uvedení se rád podívám, ale zastávám názor, že moje práce premiérou víceméně končí.
Jde jenom o to, aby herci reprízovali inscenaci, kterou
jsme společně nazkoušeli - to se snažím hlídat. Vztah
herců k inscenaci se samozřejmě vyvíjí, ale to asi není
nutné popisovat. Myslím, že když je inscenace „nazkoušená“, tak dává herci při reprízách větší svobodu. Má jasné mantinely, ve kterých může svobodně existovat. Ale
to už jsme u podstaty divadla - čili, že je to živý tvar.
Z Katedry činoherního divadla DAMU byli osloveni tito
režiséři:
Ewa Zembok – Médea;
premiéra 7. května 2011 v divadle DISK
Štěpán Pácl – Hosté;
premiéra 2. prosince 2011 v divadle DISK
Alex Barriere – Čarodějnice z Edmontonu;
premiéra 10. února 2012 v divadle DISK

Většina studentů 4. ročníku herectví KČD proklamuje
jako prvotní východisko práce na inscenaci dramatický
text a jeho režijní vizi. Bral/a jste tedy při volbě titulu
ohled na herecké individuality posluchačů? Neměl/a
jste ambice například spolupracovat na výběru textu
právě s hereckým ročníkem?
Ewa Zembok: Médea byla první absolventskou inscenací
našeho ročníku, z tohoto důvodu jsem měla při výběru textu poměrně volnou ruku. Námětem Médey jsem
se chtěla zabývat už delší dobu, ta Euripidova otevírá
podle mě nejvíc možností interpretace a nabízí velký herecký prostor. Navíc jsem se chtěla seznámit s antickým
dramatem, a považovala jsem to za velkou výzvu pro
nás všechny.
Štěpán Pácl: Třetí absolventský titul letošního ročníku
měl doplnit skladbu diskové dramaturgie. Vedle antického Euripidova, postalžbětínského a Ostrovského
realistického textu jsme chtěli najít text současný. Ale
podstatné pro mě bylo, aby jak téma hry, tak téma jednotlivých postav mohlo odrážet témata jednotlivých studentů. V tomto smyslu šlo o nepřímou spolupráci s hereckým ročníkem, tedy o jakousi hereckou dramaturgii.
Bukowského Hosté nabízeli pro každého z ročníku nový
úkol, prostor, ve kterém měl každý z herců možnost objevit něco nového.
Alex Barriere: V zemích, kde žiji (Francie, Finsko), téměř
neexistuje obdoba repertoárového divadla. Myšlenka práce
v podmínkách repertoárového divadla byla pro mě něčím
novým, a snažil jsem se podle toho hned zkraje přemýšlet
o inscenaci. Proto jsem hledal divadelní hru pro herecký
soubor – skupinu lidí mé generace. Zajímalo mě objevovat postshakespearovské renesanční divadlo, o kterém
se toho příliš neví, a které je přitom tak odlišné od naší
typické představy alžbětinských her – přemýšlel jsem nad
Artaudovým zájmem o Johna Forda a Johna Webstera.
Tyhle hry se zdály být ideálními, protože byly napsané pro

soubory o deseti-patnácti členech (počítáme-li se „zdvojením“ rolí, neboť taková byla tehdejší praxe), což byl
dokonalý formát. Když jsem poprvé četl hru Čarodějnice
z Edmontonu, okamžitě mě přesvědčila. Nabízí množství
krásných a rozdílných postav (už během prvního čtení
jsem věděl, jak inscenaci obsadit, jelikož herecký ročník je
plný různých typů), a co je důležitější, hra dokonale naplnila můj záměr – je o skupině lidí (herci), kteří hrají příběh
o jiné komunitě (ve městě Edmontonu). A tou může být
jakákoliv společnost, počínaje tou, ve které žijeme. Hra
velmi přesně popisuje, jak si každá společnost potřebuje
vytvářet zrůdy, které následně sama zničí.
Na jaké bázi fungovala vaše komunikace s hereckým
ročníkem? Soustředil/a jste se na samostatný přístup
herce k postavě a na jeho osobitou interpretaci?
Ewa Zembok: Ze začátku jsme si určili hlavní problémy
a témata, které mi přišli fascinující a z dnešního hlediska
aktuální a dráždivé, a které, jak jsem doufala, zaujmou
i herce. Respektive, že herci během zkoušení najdou v textu a naší interpretaci provokující témata, o kterých by
chtěli vypovídat. Zároveň jsme po výtvarné stránce se scénografkou hledaly tvar, který by zdůraznil prolínání antiky
se současností a podpořil universum antického dramatu.
Šlo mi o to, aby inscenace byla naší společnou výpovědí
o dnešní skutečnosti.
Při realizaci Médey jsme se, jako ročník, poprvé setkali
s antickým dramatem. Proto jsme se rozhodli pro úzkou
spolupráci s hereckým pedagogem Tomášem Pavelkou,
který byl přítomen během celého procesu zkoušení. Společně jsme hledali, jak správně zacházet s veršem, abychom byli schopní jednat slovem a sdělovat to, co chceme, zkrátka, abychom jím mohli vědomě vládnout. Snažili
jsme se o to, aby herci uměli pracovat s vnitřním napětím,
které je v případě antického dramatu absolutně nezbytným prvkem hereckého sdělení, aby ho uměli pro sebe vytvořit a neustále udržovat. Soustředili jsme se na hledání
vnitřních impulsů, které herec čerpá přímo z textu a ze si-

dialogy

41

dialogy

42

tuací, a které mu nabízejí podněty k neustálému napětí.
Podstatný byl také osobní vklad herců při tvorbě každé
postavy, ne jenom hlavních protagonistů Médey a Iásona.
Krátké výstupy vyžadují maximální soustředěnost a přesnost. Z jedné strany posunují děj a popuzují Médeu k pomstě - slouží celku, zároveň ale plní důležitou funkci - jsou
nositelem hlavních a vedlejších témat, která dotvářejí inscenaci, a tím se stávají jejím nezbytným prvkem.
Štěpán Pácl: Na začátku zkoušení jsme si ukázali jasný
směr, vymezili hranice tvaru výkladem celku, scénografií,
kostýmy a společenským kontextem. Naplnění tohoto
směřování pak bylo velkou měrou na samotných hercích
během zkoušek.
Alex Barriere: Jak jsem řekl, text přináší jasné poselství a záměr, které jsou ale vyjádřené velmi sofistikovanými prostředky. Chtěl jsem, aby inscenace byla co
nejpřímější, jakoby syrová, a ve spolupráci se scénografem Jiřím Karáskem tak úplně podřídit scénu i kostýmy
srozumitelnosti. Vzhledem ke komplexnosti textu se ale
zkoušení s herci ukázalo jako velmi dlouhý a náročný
proces. Pracovali jsme s neúplným překladem, který byl
sice povedený, ale pořád to byl neúplný pokus o transformaci textu ve staré angličtině do hry pro mladé české herce – upravovali jsme a krátili ho i po premiéře.
Další velkou překážkou byl zjevně jazyk – sice rozumím
čím dál víc, stále ale neumím v češtině pracovat, protože takhle náročné zkoušení si vyžaduje preciznost
a pružnost. A právě ta pružnost nám chyběla, jelikož ne
všichni herci mluví anglicky. Naštěstí jsme měli velkou
pomoc dramaturgyně a překladatele, ale samozřejmě
svobodnou komunikaci to nenahradí. Všechno se zpomalovalo a taky neuvěřitelně ztěžovalo. Z tohoto důvodu jsem vybral herce, které znám a o kterých jsem
věděl, že s nimi budu schopen jednoduše komunikovat.
Tato situace zase potvrzuje něco, co všichni známe – jak
je při spolupráci důležitá důvěra. S takovými lidmi můžete diskutovat o vizi i interpretaci, můžete vyzkoušet

víc možností na scéně, a vybudovat tak něco, co má
smysl. Naprosto věřím v diskuzi, stejně tak i v improvizaci a „workshopový“ přístup během zkoušení – jde
o způsob jak komunikovat a být neustále tvořivý. To je
pro hercovo myšlení nezbytné, jinak se z něho stane jen
profesionální lhář. Tento přístup však nestačil k vyvolání stejného nadšení u všech, což vysvětluje, proč jsme
selhali ve vytvoření sjednoceného souboru. Jednoduše
ne každý ke zkoušení přistupoval se stejným zájmem,
závazkem nebo profesionalitou.
Na základě zkušenosti při tvorbě absolventské inscenace se prosím pokuste zhodnotit úroveň budoucích
absolventů herectví a jejich schopnosti pracovat na jevištním díle.
Ewa Zembok: Zpětně můžu říct, že v momentu premiéry se nám ne všechno povedlo přesně sdělit, stále jsme
byli v procesu hledání cesty ke zvolené látce. Proto jsem
se rozhodla pro změny, které by měli vyčistit a zvýraznit
inscenační záměr a podpořit dialog s dneškem. Největší
zásah se dotknul sboru, rozhodla jsem se změnit jeho
umístění a tím i jeho funkci, kterou plní v inscenaci,
spojit ho s námi - dnešní společností. To bylo podpořeno několika dalšími dílčími režijními detaily a změnou
kostýmů. Na tyto změny navazovala kontinuální práce
s herci. Jsou neustále ve vývoji a neustále rozšiřují vějíř
svých profesionálních možností a schopností. Umí vědomě nakládat a využívat zkušeností, které získali během
zkoušení dalších inscenací, což je znát na každé repríze
Médey. Stále ale narážíme na jeden problém - osobní
angažovanost, která vyplývá z osobního postoje k tomu,
o čem hrají, to znamená, co sdělují.
Divadlo má velkou sílu. Pokaždé se vytváří nový svět
se svými zákony a pravidly, se svou vnitřní etikou,
se sdělením. Aby se to stalo možným, je nutný osobní
vklad a především postoj k danému problému či tématu. Je třeba chtít něco sdělovat, cítit ten vnitřní neklid,
který nutí mluvit ven a nahlas. Absolventi stojí na prahu

velkého rozhodnutí, jestli chtějí tu sílu použít, jestli
chtějí vzít slovo a sdělovat.
Štěpán Pácl: Ve školních inscenacích, do kterých disková představení ještě spadají, je myslím nejpodstatnější
to, jakou cestu jsou schopni jednotliví herci urazit, tedy
co nového jsou ještě schopni objevit v sobě a okolo
sebe. Toto objevování by mělo být podstatou každého
zkoušení kdykoli a kdekoli, ale mluvíme-li o studijním
představení, pak snad jediné, co lze posuzovat a měřit,
je právě schopnost v průběhu práce neustále rozvíjet
svůj talent (je-li přítomen…).
V tomto smyslu každý při zkoušení Bukowského Hostů
uspěl a prokázal tu větší, tu menší schopnost herecké
proměnlivosti a tvárnosti. Problém, se kterým jsme nejvíc bojovali, by se dal pojmenovat jako nereflektovaná
nejistota herecké práce (maskovaná často přehnanou
sebejistotou). Jako by tu chybělo vědomí účinku divadla, účinku fyzické přítomnosti herce na diváka, potažmo na okolní svět. Bez vědomí, že v divadle může
probíhat slovy nezachytitelný rozhovor o „posledních
věcech člověka“, že divadlo má sílu posouvat myšlení,
převracet vnímání skutečnosti, zastavit čas, který jinak
znemožňuje hluboké nadechnutí a ohlednutí se za sebe
a do sebe, se herecká práce omezuje na líbivé a pokrytecky laskavé bavení publika.
Tuto divadelní odhodlanost zjevit svět v jeho nelichotivé složitosti a zahlédnout jeho neuchopitelnou jednoduchost, objevovat další herecké možnosti, které
jsou vlastně vždy možnostmi člověka i s jeho temnými
stránkami, jsem poněkud postrádal. Pokud jsme měli
zpočátku problém založit hereckou práci na této podstatě, ke konci zkoušení jsme ji sice ne přímo naplnili,
ale alespoň jsme se jí dotkli. Přinejmenším o to šlo, záleží teď na každém z herců, jak s tímto zážitkem naloží
v další práci.
Alex Barriere: Neustále jsem pracoval s představou
souboru, rychle jsem ale zjistil, že herecký ročník ješ-

tě není souborem. Jde o skupinu lidí, kteří se neustále
hledají a hledají, co skutečně chtějí dělat a jak. A to nekončí ani absolvováním školy. Někteří z nich mají jasné
představy, touhy a ambice, které přirozeně nelze úplně
sladit. Jak jsem zmínil, jsou mezi nimi lidé se skvělými
schopnostmi, myšlením, a já doufám, že mají před sebou
zajímavou kariéru.
Pro herce je to těžká doba, práce je málo a obávám se,
že dveře jsou otevřené pouze pro ty, kteří přesně vědí,
co chtějí.
Musím taky zmínit, že jsem nepracoval pouze s jedním
ročníkem, ale přizval dva hosty – jednoho ze stejné katedry a jednoho z KATAP. Ten ale spolupracoval i s ostatními
katedrami na škole. Jejich přítomnost osvěžila zkoušení,
přinesli s sebou mnoho pozitivní energie a tvořivé práce. Divadlo potřebuje lidi „z venku“. Myslím, že naším
společným selháním byla neschopnost vybudovat silný
kolektiv a zahrnout do něj tuto tvůrčí energii.
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Markéta
Schartová:
„Na ústupu.“
Hana Baroňová

Její občanské jméno je Markéta Kočvarová, ale lidi
z profese ji znají spíše jako Markétu Schartovou. Příjmení převzala od svého nevlastního otce Scharta, který
byl zkušený divadelník. Šestnáct let byla v angažmá
ve Středočeském loutkovém divadle na Kladně, dvacet
let působila v Naivním divadle v Liberci nejdřív jako
herečka, posléze jako režisérka a umělecká šéfka.
Od roku 1990 vyučuje na katedře alternativního a loutkového divadla hereckou a inscenační tvorbu, přičemž
v letech 1992 - 2000 byla studijní proděkankou a v letech 2001 - 2006 děkankou DAMU.
Letošní absolventský ročník herectví KALD je její poslední. A protože je na ústupu mladší generaci, pravděpodobně přestane i učit.
Jaká byla vaše cesta k loutkovému divadlu?
V kladenském divadle jsem od útlého dětství hrála dětské role, později jsem tam chodila zpívat do operního
sboru, a když mě po maturitě nevzali na činohru, přijala
jsem nabídku ředitele kladenského divadla, abych šla
do Středočeského loutkového divadla, které v té době
(rok 1954) patřilo pod činohru. Myslela jsem, že tam
budu jen na rok a že pak zkusím přijímačky znovu, ale
už jsem u loutek zůstala. Po třech letech jsem tam začala
také režírovat. Strávila jsem tam šestnáct let. Po slavné
a vydařené inscenaci Karla Brožka Maeterlinckovy hry
Smrt Tintagilova1, kde jsem hrála stěžejní roli Ygraine,
jsem dostávala různé nabídky do loutkových divadel.
Zvolila jsem už tehdy proslulé Naivní divadlo Liberec,
kde jsem pak strávila krásných dvacet let.
Celou tu dobu jste si ani jednou neposteskla, že byste
raději hrála činohru?
Vůbec. Už ta Brožkova inscenace byla průkopnická, byla
jedna z prvních, která používala jevištní symbiózu herce

1

Premiéra 21. 2. 1969 ve Středočeském loutkovém divadle Kladno.
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a loutky. To se mi strašně zalíbilo. Herectví je jen jedno
a má-li herec skutečný talent, ta animace zase tak těžká není. Nepostrádá-li smysl pro rytmus, prostor, tvar,
harmonii pohybu a autentickou hravost, tak je vždycky
schopný přesvědčivě animovat loutku.
Když máte tedy k loutkovému divadlu tak blízko, člověk
by čekal, že k němu budete vést i své studenty. Ale ani
jedna z jejich absolventských inscenací není loutková.
To není ani tolik otázka pedagogů a posluchačů herectví.
Problém je v režisérech, nemají zájem ani chuť pracovat
s loutkami. Je třeba inspirovat a přesvědčovat režiséry,
že se s loutkami dá vytvořit víc, že se jimi dají inscenovat
i velká témata.
Není to ale i záležitostí školy?
Nové vedení katedry se těmito otázkami opravdově zabývá a poctivě hledá cesty, jak loutky na katedru vrátit. Jednou z nich je hledání takových osobností, které s loutkami umí pracovat a dovedou pro ně strhnout i auditorium,
tedy studenty. Hovoříme také o nových formách výuky,
např. nevyučovat způsobem „hodina a půl animace jednou týdně“, ale volit formu kompaktních bloků.
Váš ročník jsem viděla pouze v jediné loutkové inscenaci – Děviatko. Jak ji hodnotíte?
S inscenací Děviatka nejsem moc spokojená. Postrádám
tam dramaturgii, vnitřní logiku věcí a větší schopnost
tvůrčího týmu využít a přesněji určit prostředí. Některé
věci jsou povrchní, nelogické a nepropracované.
A do jaké míry jste s nimi na této inscenaci pracovala?
Žádnému režisérovi jsem nezasahovala do práce. Hledala
jsem způsoby, jak pomoci svým hercům v uskutečňování
námětů a plnění požadavků režiséra. Ve druhém ročníku
jsem s nimi nastudovala jedinou loutkovou inscenaci –
Pohádky pro nehodné děti Jacquese Péverta. Byli s nimi
na festivalech v Hradci Králové a v Polsku, ale tím to
prakticky skončilo, protože nebyl čas ani prostor na dal-

ší reprízy. Nechci se o Děviatku vyjadřovat negativně.
Spíš mi bylo líto času, protože studenti šli vždy z jedné
inscenace do druhé, nebyl čas se pozastavit a úkoly propracovat. Děviatko bylo loutkové, zábavné, ale pro růst
herců a pro jejich studium upřednostňuji jiné inscenace,
které dělali.
A která se Vám tedy zdá nejvydařenější?
Nerada bych známkovala. Nechci dělat žebříček. Velmi
kladný vztah mám k My Funny Games, protože to dělala
Petra Tejnorová, která byla mojí studentkou už v bakalářském a magisterském stupni. Myslím si, že je to jeden
z největších a nejpracovitějších talentů. Po spolupráci
s ní bylo na hercích patrné, že v nich otevřela třinácté komnaty a že je naučila být na jevišti přesvědčivější
a autentičtější.
Pak přišel Jirka Havelka s projektem Já, hrdina, což je
velmi povedená a permanentně vyprodaná inscenace.
Taky se s ní jede na mnohé festivaly.
A proč zrovna s Já, hrdinou?
Protože je to inscenace mimořádná. To téma je krajní.
Až na jednotlivce není nikdo schopen říct, jestli bratři
Mašínové byli hrdinové nebo zločinci. Do jisté míry je to
i tím, že jde o rekonstrukci, není to obvyklé drama. Inscenace má sílu také proto, že jí herci zcela věří. Oni dávali
dohromady materiál a Jirka Havelka neomylně vybíral.
Další absolventskou inscenací bylo Last Minutes Jiřího
Adámka, která má už ale po derniéře. Proč?
Ta inscenace dopadla tak, jak dopadla. Práce to byla klopotná a všichni z ní byli nešťastní, režisér, herci i já. Jiřího Adámka jsem zvolila proto, že se mi velmi líbily jeho
předchozí věci, například v divadle Minor. Předpokládala
jsem, že to je patřičná volba. Nevyšlo to. Bylo to možná
špatnou vzájemnou domluvou, neschopností se navzájem inspirovat. Ale dvě poslední představení byla jiná,
upřímně jsem se při nich bavila a publikum taky. Bylo to
osvobozené, uvolněné a sdělné.

Ale do inscenace se vložilo úsilí mnoha lidí i peníze.
Škola přece musí počítat s tím, že ne všechno se vždycky povede. Navíc mohli na inscenaci pracovat i dále
po premiéře.
Ale to se stane i v profesionálním divadle, že se do inscenace vloží veliké peníze, a pak se po premiéře z různých
důvodů stáhne. Navíc oni na inscenaci i po premiéře pracovali. Hledali a zkoušeli před každým představením, ale
jelikož šli hned do zkoušení inscenace Masakr v Paříži,
nebylo tomu možné věnovat více času. A tak se na návrh
režiséra a po vzájemné dohodě inscenace stáhla. Především však se odehrál dostatečný počet představení,
zrušená byla jenom dvě. Počet představení KALD v DISKu
se tím nezmenšil, naopak díky dopoledním reprízám inscenace Já, hrdina je plán více než naplněn.
Poslední inscenací je zmíněný Masakr v Paříži.
Práci režiséra Braňa Holička mám velmi ráda už od času,
kdy s ročníkem nastudoval Tmavomodrý svět (naruby),
který se ve Studiu Ypsilon hraje dodnes. I když Masakr
v Paříži není tak úplně můj šálek čaje, už jsem si zvykla
na tento jiný divadelní jazyk i na jevy, které ještě před
dvaceti lety byly na jevišti nemyslitelné. Je to perfektně
fungující divadlo pro současnou generaci
Každá ta inscenace jiným způsobem působila na hereckou tvorbu, výchovu a vývoj hereckého ročníku, třeba
odlišnou metodou práce. Všechno to byly autorské inscenace a na tom autorství se herci většinou velmi výrazně podíleli.
Oceňuji, že vaši studenti na sebe úžasně slyší a reagují. Ale na druhou stranu se v tom skrývá jedno negativum, že poněkud splývají. Nebude to na škodu
ve chvíli, kdy se na ně přijdou podívat režiséři nebo
ředitelé divadel?
Máte pravdu, není tam ta „persona grata“. Ale to je mým
přičiněním. Můj předchozí ročník byl ročník individualistů a nefungoval ve společné práci, jen v závěru se všichni dokázali semknout k vytvoření inscenace. Ale atmo-

sféra uvnitř nestála za nic. Takže, na základě zkušenosti,
jsem studenty pro tento ročník volila tak, aby šli k sobě
dohromady, aby byli vstřícní a od pohledu pozitivní. Tak
se i stalo. A pravda je, že šéfové divadel o ně projevují
zájem. Mají nabídky na role i na angažmá.
Pomáháte svým studentům v uplatnění se po škole? Doporučujete je do divadel, případně do nějakých projektů?
Před čtyřmi lety jsem měla nabídky do loutkových divadel téměř pro všechny své absolventy. Ale ani jeden
nechtěl jít do angažmá, všichni to odmítli. Tentokrát nemám nabídku žádnou. Popravdě, ředitelé loutkových divadel tuhle školu nemají moc rádi, tvrdí, že je to její vina,
že loutková divadla už nemají takovou úroveň jako v 70.,
80. letech. Ale staré moudro říká, že škola je taková, jaké
je divadlo kolem.
Jaké je podle vás divadlo kolem?
Pokud jde o Prahu, myslím, že situace je extrémní. Divadel a různých souborů a seskupení je moc a jejich provozovatelé jsou většinou nekompetentní. Většina souborů
si nemůže být zcela jista další existencí, zápasí o peníze
a často bohužel o svůj raison d´être. A ještě víc než divadel je v Praze herců. Zvláště těch na „volné noze“ – s velmi omezenou příležitostí k uplatnění. Škola – jenom ta
naše – plodí každým rokem cca 25 talentů s akademickým glejtem herce. A většina chce v Praze zůstat, protože
„tady se něco děje, tady je možné proniknout a vyjde-li
to, možná se herectvím i uživit“.
V letech 2001 – 2006 jste byla děkankou DAMU. Jak
byste zhodnotila toto období? Co se proměnilo od doby,
kdy jste skončila ve své funkci?
Jako děkanka jsem se soustřeďovala na studenty. Poznávala jsem celou školu a utvrdila se v názoru, že její budoucnost leží v jejích studentech. My si můžeme povídat
o programech a výuce, co chceme, ale když se studenti
sejdou v hospodě, je to většinou o něčem jiném. Dneska
bych tu funkci nechtěla dělat ani za boha. Podmínky jsou
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katastrofální. Je nedostatek peněz, všechno se snažíme
pytlíkovat z grantů, ale je to bída. A co se týče vnitřních
podmínek, trošku mě mrzí, že mezi katedrami nejsou
dobré vztahy. Pedagogové jsou na sebe společensky
milí, a pokud jde o studenty, chybí vzájemné porozumění. Samozřejmě ne vždycky, ale mezi katedrami je cítit
určitá odtažitost. Nemáme o sobě přehled, nezajímáme
se o sebe.
Co říkáte na Katedru teorie a kritiky?
Neznám ji tolik, abych mohla odpovědně a pravdivě
soudit. Je dobře, že na této škole je (nebylo tomu tak
vždycky), je dobře, že se vyvíjí, a určitě je dobře, že její
studenti se blíže seznamují s praktickou tvorbou., např.
dramaturgickou spoluprací na inscenacích v DISKu. Když
se to povede, je to obohacující pro obě strany.
Znáte časopis Hybris?
Skoro ne. Herci mi ho přinesou, když je tam něco o nich.
Ráda bych si přečetla i jiné věci, ale abych se přiznala,
ani nevím, kde ho koupit.
Časopis je zadarmo. Můžete si ho vzít u pokladny
u vchodu do DAMU. Čtete často kritiky? Máte oblíbeného kritika?
Ráda čtu kritiky paní Machalické, protože se vždycky pobavím. Bývá velmi trefná.
Co vám v dnešních kritikách chybí?
Vnímání herců v inscenaci. Nesnáším, když se dozvím
obsah hry, život a dílo autora, rozbor práce inscenátorů
a pak jednu větu o hercích (pokud vůbec).
V Hybris jsme mimo jiné dělali anketu s vašimi studenty o tom, jak pracují na svých rolích. Myslíte, že znají
herecké metody?
Jestli je znají, tak je studovali interně, protože jim je třeba doporučil jejich pedagog herectví. Já je nevyžaduji.

V čem je pro vás největší rozdíl mezi KČD a KALD?
Činohra pracuje podle svých osvědčených způsobů výuky. Co se týče našich oborů, každý vedoucí ročníku přináší svůj osobitý program, vycházející z jeho uměleckých
názorů, jeho modelů a způsobů tvorby. Jiný byl program
Josefa Krofty, jiný Jana Schmida, Ivana Rajmonta, Mirka
Krobota, Karla Makonje, Marka Bečky… a jiné jsou programy současných nových garantů alternativní výuky –
Jiřího Havelky, Petry Tejnorové, Jiřího Adámka, Roberta
Smolíka, Skutrů…
Co pro vás znamená alternativní divadlo?
Já už opravdu nevím. Čím častěji tuto otázku dostávám,
tím méně jsem schopna na ni smysluplně odpovědět.
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Daniel Hrbek:
„Funkci
vedoucího
ročníku
vnímám jako
tvůrčí činnost
spojenou
s velkou
odpovědností.“
Magda Zicháčková

Je vedoucím letošního absolventského ročníku Katedry
činoherního divadla pražské DAMU. Během svých studií režie na DAMU založil společně se svými spolužáky Divadelní sdružení CD 94, jež od roku 1994 – 2002
působilo na prknech Divadla v Celetné. Mimo to byl
v angažmá v Severomoravském divadle v Šumperku,
Moravském divadle v Olomouci a pražském Divadle
Na zábradlí. Novou etapu svého života zahájil v roce
1999 vítězstvím v konkurzu na obsazení místa ředitele
a uměleckého vedení Švandova divadla. Toho se zúčastnil společně s režisérem Michalem Langem, jenž
se stal uměleckým šéfem divadla. I přes vedení divadla
a učení na DAMU zvládá aktivně režírovat (například
v prosinci loňského roku měla ve Švandově divadle premiéru dánská komedie Řemeslníci).
Během svého studia na DAMU jste spoluzaložil Divadelní sdružení CD 94. Bylo to především proto, abyste měli
možnost realizovat své divadelní představy nezávisle
na škole. Máte pocit, že se od té doby něco změnilo?
Mají vaši studenti také potřebu uplatňovat svou kreativitu mimo školní osnovy?
Změnilo se toho hodně. Mně osobně se zdá, že studenti
mají dnes na DAMU daleko více možností a zázemí, než
jsme měli my. Pokud jde o následnou praxi, tak v první
polovině 90. let minulého století například ještě neexistoval grantový systém hlavního města Prahy. Pokud jsme
tedy tehdy chtěli založit a provozovat divadlo, jedinou
možností bylo sehnat peníze od soukromých sponzorů,
mít dostatečně velké tržby, abychom mohli pokrýt nájem
Divadla v Celetné, a samozřejmě jsme na začátku nemohli chtít za svou práci honorář (to se povedlo, tuším,
až po dvou letech soustavné činnosti). Potřeba zakládat
divadlo také souvisela s tím, že v uvedeném období zaznamenala velká oficiální divadla relativně velký odliv
publika a my jsme se navíc chtěli programově věnovat
tzv. „komediantskému divadlu“. Pro toto směřování bylo
ideální založit si vlastní nezávislou divadelní skupinu.
Inspirací nám byl spolek Kašpar Jakuba Špalka. Pokud

jde o druhou část vaší otázky, odpovídám ano, studenti
mají takové potřeby, a projevuje se to vznikem inscenací
mimo školní plán.
Vedete své studenty k těmto mimoškolním aktivitám?
Sledujete je? Pokud ano, spatřujete v nich pro ně nějaký
reálný přínos (pracovní nabídky, profesní vývoj, atp.)?
Vyzýval jsem k tomu studenty od prvního ročníku neustále. Ten přínos vidím především v tom, že si vyzkouší,
co to znamená realizovat inscenaci „v polních podmínkách“, uvědomí si, co všechno musí být uděláno, než
vznikne divadelní dílo, než se například dostane ke své
práci herec. A samozřejmě, pokud jsou studenti vidět,
mají co předvést a ukázat, je to pro ně vždy lepší. Viděl
jsem snad všechny mimoškolní práce svých studentů,
na které jsem byl pozván nebo se o nich nějak dozvěděl.
A ve většině případů jsem byl příjemně překvapen.
Vedoucím ročníku jste poprvé. Jak byste zhodnotil pět
let, které jste studentům věnoval? Jaká byla největší
úskalí této funkce, a naopak co vás příjemně překvapilo?
Na hodnocení je příliš brzo. Ještě za sebou nemáme ani
Koulení1. Ale samozřejmě se chystám analyzovat své dosavadní působení na DAMU. Na závěr studia chystám
se studenty a pedagogy soustředění, které chci právě
uplynulým pěti letům věnovat. Jinak – abych alespoň
trochu odpověděl - funkci vedoucího ročníku vnímám
jako tvůrčí činnost spojenou s velkou odpovědností.
Na které kvality jste kladl největší důraz při výběru studentů do svého ročníku? Budete svá kritéria po nabytých zkušenostech měnit?
Talentovými předpoklady, které jsem s kolegy prověřoval,
byla spontaneita, temperament, představivost, proměnlivost a pohotovost reakcí na změnu zadání, citlivost,

schopnost živé komunikace s partnerem a schopnost
rozvíjet dramatickou situaci atd. Kritéria výběru jsem
rozhodně neuvedl všechny. Z nich zřejmě nic měnit nebudu – vždyť jde o základní talentové předpoklady. Možná spíše nějaká kritéria naopak přibydou.
Jakým způsobem jste sestavovali dramaturgický plán
absolventských inscenací? A jak ho zpětně hodnotíte?
Dramaturgický plán jsme sestavovali společně s profesorem Vedralem a studenty. Základním praktickým kritériem pro výběr textu bylo uplatnění všech posluchačů
herectví v tzv. absolventských rolích, žánrová a tematická pestrost zvoleného repertoáru, možnost zabývat
se ověřenými i neověřenými dramatickými texty. V úvahu jsme samozřejmě také brali i individuální potřeby
a touhy studentů režie, znalost jejich dosavadní práce
a směřování – to celé v kontextu předchozího repertoáru DISKu. A pokud jde o dramaturgický plán, jsem s ním
spokojen.
Vzhledem k malému počtu studentů režie – dramaturgie v absolventském ročníku jste byl nucen najít náhradní řešení. Volba padla na režiséra Štěpána Pácla.
Přemýšlel jste i o dalších možnostech? Proč jste některou z absolventských inscenací nerežíroval vy sám?
Volba Štěpána Pácla vyplynula logicky z jeho kontinuální spolupráce s naším ročníkem, která se započala
již v prvním roce studia. Přišlo mi vhodné a dobré, aby
se po letech průprav a cvičení, které spolu s Páclem absolvovali, dostali ke vzájemné praktické spolupráci. Navíc má ke studentům Štěpán generačně blízko a je mnou
i jimi za svou inscenační práci respektován. Koneckonců
já inscenaci Hosté vnímám jako průkazný úspěch našeho
ročníku. Pokud jde o mou účast v DISKu, nechtěl jsem
zde režírovat záměrně.

1
Poznámka: Koulení je rituál, kdy se symbolicky předává divadlo DISK
nastupujícímu absolventskému ročníku. Letos se uskuteční v sobotu 2. 6. 2012 v divadle DISK.
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Kterou z letošních absolventských inscenací KČD považujete za nejzdařilejší a která z nich podle vás o letošních absolventech nejvíce vypovídá?
Mezi ty zdařilé a vypovídající patří podle mne Hosté
a Les. Během zkoušení inscenace Les se rozhodl student režie, který si titul vybral a spolu s dramaturgyní
ho i upravil, ukončit studium. To provedl relativně radikálním způsobem: 10 dní před premiérou náhle odešel
ze zkoušky a už jsme ho nikdy neviděli. Inscenaci nechal
nedozkoušenou v žalostném stavu. Museli jsme posunout premiéru o pár dní a inscenaci jsem se studenty
jako režisér a vedoucí ročníku přezkoušel. Bylo to nádherných 14 dnů, kdy jsme si „sáhli na dno“. Začali jsme
znovu první čtenou zkouškou, změnili jsme kompletně
scénografii, dělali úpravy v kostýmech, hru jsme znovu
vyložili, našli novou hudbu atd. Zkrátka řešili jsme znovu všechny podstatné složky inscenace s důrazem na tu
hereckou. V takové situaci poznáte, „s kým máte tu
čest“ pracovat. Z tohoto hlediska považuji tu inscenaci
za velmi vypovídající o našem ročníku. Jsou to lidé, co
se umějí nevzdat, dokážou si sáhnout na dno, odrazit
se od něj a pracovat. Chodím téměř na všechny předsta-

vení Lesa do DISKu a musím s uspokojením konstatovat,
že všechny reprízy, které jsem viděl, považuji za zdařilé.
Vyzdvihuji především hereckou souhru.
S inscenací Les pojedete na divadelní přehlídku
do Moskvy. Souhlasíte s výběrem moskevských pořadatelů nebo byste volil jinak?
Ano, souhlasím. Ale stejně tak bych byl rád, kdyby se ročník prezentoval Hosty.
Navštívil jste letos některou z absolventských inscenací
Katedry alternativního a loutkového divadla? Objevil
jste v ní/nich něco, co vás jako vedoucího ročníku inspirovalo nebo naopak něco, čeho byste se rád v budoucnu vyvaroval?
Ne, nenavštívil. Ale chystám se to ještě stihnout.
Jste čtenářem časopisu Hybris? Jaký názor na něj
máte? Spatřujete v něm nějaký přínos?
Nejsem pravidelným čtenářem časopisu Hybris, a tak ho
nemohu hodnotit.
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„Slabosť toho druhého je najlepším stimulom pre tvorivú prácu!“
(EK)
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Teorie
psychické
distance
v kontextu
současných
inscenací
klasických
textů

Je tomu právě sto let od zrodu „nesmrtelného“1 estetického2 konceptu psychické distance. Švýcarsko-britský
filozof a psycholog Edward Bullough ho představil roku
1912 ve své slavné stati „,Psychical Distance´ as a Factor in Art and an Aesthetic Principle“3 a snad každá estetická teorie pozdějšího data musela psychickou distanci
nějakým způsobem brát v potaz.
S podobnou myšlenkou ovšem pracovalo mnoho myslitelů ještě dlouho před Bulloughem, kdy byl jistý
mentální odstup (terminologie se samozřejmě různila)
integrální součástí teorií vnímání. „Historicky bychom
mohli Bulloughovu estetickou distanci stopovat k lordu
Schaftesburymu s jeho estetickou nezainteresovaností,
k Edmundu Burkemu s jeho rozdílem mezi vznešeným
a hrozivým, pochopitelně i ke Kantovu bezzájmovému
zalíbení“4. Právě Bullough ale tento fenomén detailně
rozpracoval.
Recipient by podle něj měl při adekvátním vnímání udržovat od estetického objektu jistý odstup, měl by potlačit veškeré své praktické zájmy, tedy, řečeno s Mukařovským, zaujmout čistě estetický postoj, v němž bude
nezainteresovaně vnímat. Bullough svůj termín osvětluje
hned zkraje eseje příkladem z oblasti mimoumělecké
(nikoli však mimoestetické), hovoří o mlze na moři. Ta
je pro většinu lidí nelibým jevem, protože s sebou nese
řadu nepříjemností a komplikací; někomu na lodi způsobuje nevolnost, hrozí mnohá nebezpečí vzhledem
ke snížené viditelnosti a podobně. Odhlédneme-li ovšem
od těchto praktických faktorů a budeme mlhu vnímat
čistě esteticky, tedy zaujmeme-li psychickou distanci,
uzříme najednou krásy tohoto přírodního jevu.

Klára Fleyberková
Koncept procházel během dějin vlnami přízně i kritiky, i přesto je ovšem dodnes považován za stěžejní teoretický
posun v oblasti estetického zkoumání.
2
I když byl původně publikován v časopise The British Journal of Psychology.
3
V českém překladu Zdeňka Böhma stať vyšla pod názvem „,Psychická distance´ jako faktor v umění a estetický
princip“ v časopise Estetika.
4
Zuska, V.: Estetická distance – dialog sebereflexe, in: Estetika XXXII, 1995, č.1.
1

V extrémních okamžicích tak podle Bullougha může
vzniknout situace, „kdy náš praktický zájem praskne
jako příliš napjatá struna a my sledujeme s udivující
nezúčastněností pouhého diváka naplňování nějaké
neodvratné katastrofy“.5 Klíčové je zde spojení „pouhý
divák“, to s sebou jasně nese absenci jakýchkoli jiných
zájmů. Pokud se na obraz nedívám se záměrem investice, dívám se jako pouhý divák, z postoje praktického
přecházím do postoje čistě estetického. A chceme-li
na cokoli nahlížet jako onen pouhý divák, musí právě
nastoupit psychická distance, která tak „leží mezi naším
vlastním já a jeho afekty“6, čímž umožňuje zcela nový
náhled na věc.
Psychická distance je vlastně protipólem kategorie vcítění, jíž se v druhé polovině devatenáctého století zabývali například Robert Vischer, Johannes Volkelt, Karl
Groos a především Theodor Lipps. Samostatná škola
teorie vcítění se vyvinula z psychologického sebepoznávání a introspekce, které se estetici počátku minulého
století věnovali. Různé teorie vcítění „sdílejí myšlenku,
že v našem emocionálním životě je hluboká tendence
promítnout se do objektů, s nimiž sympatizujeme, zvláště do krásných objektů, a při této projekci ztotožňujeme
objekt se sebou a sebe ztotožňujeme s objektem“7.
Tomu právě teorie psychické distance odporuje. Bullough k ilustraci nesprávnosti takového přístupu uvádí
případ, kdy představení Othella sleduje muž, který je

přesvědčen, že ho jeho žena podvádí. Čím lépe se budou
jeho pocity shodovat s těmi Othellovými, tím více ocení situaci a postava pro něj bude věrohodnější. Ocenění
a hodnocení hry pro něj ovšem ve skutečnosti bude tím
posledním, spíše si palčivě uvědomí svou vlastní žárlivost. Už v podstatě nebude sledovat zrazeného Othella, nýbrž sám sebe v obdobné situaci se svou ženou.
A za toto převrácení perspektivy je právě zodpovědná
ztráta distance, nadměrné vcítění, které pak brání estetickému prožitku.
Bullough ve své stati vyjádřil vhodný přístup k estetickému objektu, když konstatoval, že při recepci (stejně jako
při tvorbě) je ideální „nejvyšší možné snížení distance
bez její ztráty“8. Shoda onoho žárlivého diváka s příběhem Othella je tedy žádoucí pouze do té míry, dokud
nedojde ke ztrátě jeho distance a tím vlastně k záměně
skutečnosti, kterou recipient prožívá, s fikcí odehrávající
se na jevišti. Takové případy Bullough pojmenovává jako
pod-distancování. Ustanovuje ovšem i opačný způsob
ztráty distance, tedy pře-distancování. Verdikty v tom
případě většinou říkají, že dílo je nepravděpodobné,
umělé. Na přímce mezi naprostým vcítěním a absolutní
distancí by se tak v ideálním případě měl recipient pohybovat kdesi uprostřed.
Takový náhled se od dob zrodu psychické distance
promítl v mnoha teoriích9 a udržel se vlastně dodnes.
Mnozí myslitelé stále operují s myšlenkou, že samotná

Bullough, E.: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip, in: Estetika XXXII, 1995, č.1., s.10.
Bullough, E.: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip, in: Estetika XXXII, 1995, č.1., s.11.
7
Souriau, E.: Encyklopedie estetiky, Victoria Publishing, Praha 1994, s. 881.
8
Bullough, E.: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip, in: Estetika XXXII, 1995, č.1., s.14.
9
Podobný náhled na vnímání estetického objektu měl například také režisér Bertolt Brecht, což jen dokazuje praktičnost Bulloughovy teorie. Velmi zjednodušeně: herec má, podle Brechta, divákovi stále připomínat, že jde o fikci, že je
celé představení předem připraveno. Divák se nemá s postavami na jevišti ztotožňovat, nýbrž je podrobit své kritice.
Řečeno Bulloughovým slovníkem - nesmí u něj dojít k pod-distancování, ale ani k pře-distancování.
5
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estetická reakce je vlastně jednotou vcítění a distance
a že „převaha, respektive přehnání některé z těchto složek vede k oslabení estetické reakce, k její částečnosti, či
dokonce k jejímu zrušení“10.
Estetický koncept z roku 1912 je tedy stále platný11. Je
ovšem nutno uvědomit si, alespoň velmi zhruba, jak
se v té době vyvíjelo divadelní umění, neboli v jakém
kontextu Bullough o divadle smýšlel12. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se teprve rodilo moderní
divadlo, převážně vládl realismus a naturalismus. Pod vlivem Meiningenských světová divadla předváděla na jevišti scény jako vytržené ze skutečného života. V Británii, odkud Bullough pochází, byl až do první světové
války, i přes všechny modernistické tendence, základním
směrem popisný realismus. Například herec a divadelní
ředitel Herbert Beerbohm Tree13 prosazoval realistické
tendence i v těch nejmenších detailech. V jeho shakespearovské inscenaci Sen noci svatojánské z roku 1900
„skotačili živí králíci, na podlaze byl travnatý koberec
s květinami, které bylo možno trhat“14.
Přemýšlení o nutnosti psychické distance se v tomto
kontextu ukazuje jako zcela pochopitelné a na místě.
Právě v takových případech, kdy inscenace věrně zpodobuje reálný svět, totiž hrozí nadměrné vcítění, tedy, řečeno s Bulloughem, pod-distancování. Pochopitelně před
rokem 1912 již existovaly i jisté „nové“ snahy, v Anglii
se od hlavního proudu realismu ovšem výrazně odchý-

lilo jen málo autorů.15 A jelikož se Bullough nezabýval
primárně divadlem, dá se předpokládat, že o něm přemýšlel převážně v rámci realismu. Rozhodně to ovšem
neznamená omezenost či zastaralost jeho chápání umění. Bullough si byl dobře vědom, že umění již dávno není
imitací přírody, což ve své stati explicitně říká. Umění
pro něj „není přírodou, nikdy se za přírodu nevydává
a veškeré směšování s přírodou ostře odmítá“.17 Tím zdůrazňuje jeho umělý charakter a fakt, že je třeba k němu
zaujímat psychickou distanci. Anti-realistické je pro něj
umění v tomto smyslu, ve smyslu umělosti, což nijak
neodporuje divadelnímu realismu té doby.
V současnosti si lze ovšem všimnout jistého dramaturgického trendu v divadelní tvorbě spočívajícího v novém
přístupu ke klasickým (tzn. slavným, mnohokrát zpracovaným, čtenáři většinou známým) textům české i světové dramatiky. Tvůrci se snaží přiblížit starší hry současnému diváku. Mnozí to činí přesunutím děje do naší doby
pomocí kostýmů a scény, text často zůstává téměř nedotčen. Jiní děj situují do doby zcela indiferentní. V některých případech je stěží časově zařaditelné i prostředí
a samotné postavy. Text je však zachován v podstatě
v původním znění.
Příkladem tohoto přístupu jsou u nás inscenace Daniela
Špinara, který právě s oblibou „modernizuje“ klasické
texty tím, že je přesouvá do nového prostředí a jednotlivé postavy obléká do kostýmů zcela neodpovídajícím

Jůzl, M., Prokop, D.: Úvod do estetiky, Panorama, Praha 1989, s. 308.
To, tak jako ostatně u většiny filosofických teorií, nelze tvrdit zcela rigorózně. Tak, jako se o konceptu vedly debaty
po jeho vzniku, vedou se dodnes.
12
Bulloughovým primárním zájmem nebylo pouze divadlo, zabýval se všemi druhy umění a, jak jsme již ukázali,
i prožitky mimouměleckými.
13
Žil v letech 1853-1917, roku 1887 se stal ředitelem londýnského divadla Haymarket, z jehož zisků postavil v roce
1897 Her Majesty´s Theatre, které se brzy stalo hlavním shakespearovským domem (od roku 1905 pravidelně pořádal shakespearovský festival). Roku 1904 pak zřídil hereckou školu (později Royal Academy of Dramatic Art).
14
Brockett, O. G.: Dějiny divadla, Nakladatelství Lidové noviny, Divadelní ústav, Praha 2008, s. 536.
15
Nejznámějším příkladem je bezesporu l´art pour l´artista Oscar Wilde (1856-1900), který odmítal, aby umění
napodobovalo život, toužil raději učinit z života umění. I jeho hry však byly inscenovány především realisticky.
16
Bullough, E.: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip, in: Estetika XXXII, 1995, č.1., s.17.
17
Příklady zde beru z českého prostředí, podobný trend lze ovšem jistě pozorovat i v zahraniční tvorbě.
10
11

„jejich“ době. A tak na prknech Švandova divadla pobíhá
elegantní Heda Gablerová18, která vypadá, jako by se právě vracela z velké přehlídky nejnovější kolekce newyorského návrháře, hovoří jazykem devatenáctého století
a k tomu ji hraje hudba legendární skupiny Velvet underground z šedesátých let minulého století. Ještě výrazněji
je posun pozorovatelný ve Špinarově Vojckovi19 , který
se zřejmě (soudě dle velkého billboardu v zadní části
jeviště a některých kostýmů) odehrává v současnosti,
soudobým jazykem ovšem postavy nehovoří. Do našeho údobí Špinar situoval dokonce i zcela specificky
historickou hru Friedricha Schillera Marie Stuartovna20,
snad aby divákovi ukázal jistou paralelu velkého příběhu
a současné politické scény. Takové hledání podobností
našich životů a charakterů s životy a charaktery hrdinů
klasických dramatických textů je evidentně myšlenka,
z níž se rodí Špinarovy inscenace.
Jiným příkladem novátorského21 pojetí pro nás už klasické hry je Věc Makropulos v režii Roberta Wilsona22. Ten
text výrazně zkrátil a děj situoval kamsi do zvláštního
imaginárního světa, kde téměř nic není jako v tom reálném. Některé postavy se pohybují jako hračky na klíček,
jiné vypadají jako podivní klauni. V tomto případě si divák nějakou určitou dobu či prostředí téměř ani není
schopen dosadit.
Nabízí se otázka, jak zmíněné inscenace fungují v kontextu úvah o psychické distanci a vcítění. K předložení

možné odpovědi je ale nutné, alespoň velmi zjednodušeně, rozvést Bulloughovy myšlenky. Ten ve své stati říká,
že se distance netýká výhradně recipienta, nýbrž souvisí i s objektem posuzování. Člověku je vrozena určitá
míra distance, která ovšem není konstantní při vnímání
různých objektů. Jinými slovy, někdo, kdo je od přírody
náchylný k přehnanému vciťování23 (při hollywoodských
filmech nekontrolovatelně pláče), se i přesto může setkat s dílem, na nějž bude reagovat zcela odlišně. „Máme
tudíž dva různé soubory podmínek ovlivňujících stupeň
distance v jakémkoli daném případě: ty, s nimiž přichází objekt a ty jenž (sic!) realizuje subjekt.“24 Jednotlivé
objekty vyžadují určitou mírou distance. I různá umění „vykazují velmi výrazné kolísání ve stupni distance,
kterou obvykle využívají nebo vyžadují při svém chápání
a hodnocení“25. Divadlo jako takové dle Bullougha svádí
k nebezpečí její ztráty pro fyzickou přítomnost živých
lidí na jevišti. V jednotlivých inscenacích se ovšem míra
tohoto nebezpečí liší.
Distance se tedy různí i dle charakteru každého objektu,
dle toho, jak je onen objekt ustrojený. Bullough podotýká, že pravděpodobnost a nepravděpodobnost v umění nelze měřit korespondencí díla se skutečností. Jistá
koherence je nastolená vnitřně, „pravděpodobnost“26
v tomto smyslu tedy nepracuje vně díla, nýbrž uvnitř.
Ono samo svým tónem připouští větší či menší stupeň
fantazie27; „v důsledku toho pociťujeme ztrátu stínu Pe-

Premiéra 27. 2. 2010 ve Švandově divadle.
Premiéra 9. 4. 2009 v Divadle na Vinohradech.
20
Premiéra 8. 1. 2010 tamtéž
21
Podobný styl má Wilson již od počátků své tvorby, zde ho ovšem používáme jako příklad jiného, nového, přístupu
k oněm klasickým textům.
22
Premiéra 18. 11. 2010 ve Stavovském divadle.
23
K pod-distancování podle Bullougha lidé tíhnou spíše než k pře-distancování.
24
Bullough, E.: „Psychická distance“ jako faktor v umění a estetický princip, in: Estetika XXXII, 1995, č.1., s.14.
25
Tamtéž, s. 16.
26
Sám Bullough uvádí pojem probability v uvozovkách a nestanovuje ho jako nějaký rigorózní termín.
27
Termín „fantazie“ (fancy) zde Bullough nijak teoreticky nerozpracovává, zachází s ním čistě intuitivně k ilustraci
svých tezí.
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tra Pana jako nekonečně pravděpodobnější než nějakou
triviální nesrovnalost se skutečností, která otřese naším
smyslem pro proporci v díle naturalistickém“.28 Míra fantazie, kterou divák vyvíjí při vnímání, je tedy částečně
dána samotnou inscenací.
Mluví-li Bullough o naturalistických či idealistických tendencích, bere v potaz především náměty29 uměleckých
děl. V případě současného dramaturgického přístupu,
o němž zde hovoříme, nám však nejde o obsah, nýbrž
čistě o formu. Pravděpodobnost či nepravděpodobnost
tu tedy nesouvisí s tím, zda sledujeme fantastický nebo
realistický příběh. Děj je téměř ve všech uvedených příkladech možno považovat za pravděpodobný (v běžném
smyslu slova)30. Co se ovšem pravděpodobnosti může
poněkud vymykat, je formální stránka, onen dramaturgický postup, kdy divák slyší jazyk devatenáctého století
a hledí na postavy století jednadvacátého.
Recipientovu pozici nemilosrdně popsala Marie Reslová v recenzi Marie Stuartovny na Vinohradech: „Divák
se ocitá ve schizofrenní situaci. Vidí dva chlápky, z nichž
jeden vypadá jako umaštěný buran z Horní Dolní (Jan
Holík jako Mortimer) a druhý jako sňatkový podvodník
(Jan Šťastný jako Hrabě z Leicesteru), kteří na sebe křičí
mezi plastovými židlemi a máchají golfovými holemi. (...)
A k tomu publiku v druhém plánu běží text jakoby z jiného programu: ti dva chlápkové říkají, že jim hrozí smrtelné nebezpečí, protože někdo odhalil jejich spiknutí, jež
má vyvést Marii Stuartovnu z vězení“31. Inscenace tedy
u diváka evidentně předpokládá jiný stupeň distanční
meze, než kdyby byla hra pojata „klasicky“. Dalo by se,
s Bulloughem, říci, že takové pojetí směřuje spíše k pólu

pře-distancovanosti. Převážně diváci přirozeně tíhnoucí
k naprostému vcítění budou možná schopni uchopit dílčí prožitky postav, u ostatních dojde zřejmě k oné výše
popsané schizofrenní situaci.
Estetický objekt je totiž třeba vnímat v jeho celistvosti.
Každé dílo má, jak přímo říká Bullough, jisté „jednotné
prezentování“ či „kompozici“ v nejširším slova smyslu, jde vlastně o jeho formální rysy. V rámci kompozice
celého díla pak právě funguje ona pravděpodobnost či
nepravděpodobnost. V případě Špinarovy inscenace je
ovšem celistvost narušena tím, že se textová a vizuální
složka míjejí. Divák je pak neschopen uzřít vnitřní kompozici, čímž se jeho distance zvětšuje.
Samozřejmě by mohl kostýmní a scénografickou výpravu
přijmout jako vodítko k chápání inscenace jakožto paralely tehdejší a dnešní politické touhy po moci. I přesto
by však měl být takový „politický účin“ nenásilně zakomponován do celku díla, aby nezastiňoval estetickou funkci, jež je, a při estetickém vnímání z principu musí být,
v umění stěžejní. Jinými slovy, ani to, že je divákovi více
méně přístupný tvůrčí záměr, nijak nezaručí jednotu díla.
Stále zůstává „schizofrenní“ a tíhne k pře-distancování.
Na první pohled se může jevit paradoxním tvrzení, že je
Věc Makropulos v režii Roberta Wilsona vlastně pravděpodobnější nežli Špinarova Marie Stuartovna. Hovoříme
ovšem o pravděpodobnosti v Bulloughově smyslu slova,
která, jak bylo řečeno, nepoměřuje dílo se skutečností.
Tato pravděpodobnost nepracuje vně díla, nýbrž uvnitř.
Wilsonova inscenace je přes všechny své zvláštnosti
vnitřně koherentní, má onu sjednocenou „kompozici“.
Divák vstoupí do světa podivných nerealistických figur,

Tamtéž, s. 19.
Zmiňuje zobrazování božstev, panovníku, legend, mýtů a pod.
30
Hry Marie Stuartovna a Vojcek jsou ostatně dokonce inspirovány skutečnými událostmi.
31
Reslová, M.: Ihned (online), vystaveno 11. 1. 2010,
dostupné z: http://life.ihned.cz/?p=030000_d&article[id]=39806170.
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uvnitř kterého se pak odehrává děj, „zvykne“ si na antipsychologičnost postav. V rámci celku působí pravděpodobně i pohyby či dikce, které by v naturalistickém díle
byly považovány za čiré bláznovství. Takto sjednocená
inscenace si pak od každého diváka individuálně „vyžádá“ určitý stupeň psychické distance. Protože je takříkajíc scelená, i naprosto novátorský přístup ke klasickému
textu funguje. Divák je schopen psychickou distanci
udržet a neztratit ji, i když vše nové většinou tíhne k předistancovanosti.
Dramaturgický přístup, který jsme zde nastínili, více či
méně ponechává text v původním znění a přibližuje
se naší době převážně vnějšími projevy (scénou, kostýmy...); netvoří tak homogenní celek. Taková inscenace
není uzavřenou kompozicí s jistými vnitřními pravidly,
poněvadž si jazyk a vzezření figur neodpovídají. Snadno
tak dochází právě ke ztrátě distance pře-distancováním.
Onen schizofrenní divák, kterému k výjevu na jevišti
„běží text jakoby z jiného programu“32 tedy možná pochopí režijní záměr, stále však zůstává schizofrenním.
A my jsme se zde alespoň velmi schematicky pokusili
nabídnout odpověď, proč tomu tak může být. Bullough
nám to sdělil již před sto lety.

Reslová, M.: Ihned (online), vystaveno 11. 1. 2010, dostupné z: http://life.ihned.cz/?p=030000_d&article[id]=39806170.
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V(Ý)CHOD
Hana Lehečková

(Hospoda. MLADŠÍ a STARŠÍ sedí u stolu. Kromě servírky LINDY za barem nikde nikdo…
a už dlouhou dobu. MLADŠÍ listuje popsanými lístečky a potichu čte sám pro sebe.. )

tvorba

STARŠÍ: Vobjednej mi.
MLADŠÍ: Koukal ses z vokna?

Text vznikl ve spolupráci
s Davidem Šiktancem a Martinou Kinskou

STARŠÍ: Stejně je tam hnusně.
MLADŠÍ: Jak to víš?
STARŠÍ: Slyšim vítr ne?
MLADŠÍ: To máš dobrej sluch.
STARŠÍ: Tam venku si zvykneš na ostražitost…

POSTAVY:
MLADŠÍ
STARŠÍ
LINDA
PŘÍCHOZÍ

MLADŠÍ: Může vítr odfouknout člověka?
STARŠÍ: Jo, může… A furt se to děje.
MLADŠÍ: Fakt?
STARŠÍ: No jasně, každou chvilku někoho najdou
o sto kilometrů dál a ten člověk si pak nepamatuje,
kudy domů, a tak musí na tom místě zůstat žít.
MLADŠÍ: (pauza) Myslíš, že to tam
teď zrovna někoho odfukuje?
STARŠÍ: Říkám ti, nechoď tam, jinak tě to taky veme.
MLADŠÍ: Tak třeba jenom nakouknout.
STARŠÍ: Uvidíš hrozný věci, třeba jak kočárky lítaj
ve vzduchu a bezbranný nemluvňata padaj na zem.
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tvorba

MLADŠÍ: Fakt?

STARŠÍ: …jako že pijou, no.

STARŠÍ: No jasně.

MLADŠÍ: Božsky. Úplně to vidim. (podívá se na LINDU) Chtěls vobjednat, viď?

MLADŠÍ: Proč proti tomu někdo něco neudělá?
STARŠÍ: Protože je to všem jedno.
MLADŠÍ: Bych chtěl vidět ten kočárek.
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STARŠÍ: Jo, vobjednej mi.
MLADŠÍ: (zvedá se a jde k baru) Lindo, dvě piva, prosím.

STARŠÍ: Jenom pootevřeš dveře a už tě to smete.
(MLADŠÍ chce něco namítnout)
Sem ti říkal, ať vobjednáš pivo.

LINDA: Dvě?

MLADŠÍ: Ale opravdu…?

MLADŠÍ: (k LINDĚ) Ano, Lindo, dvě prosím.

STARŠÍ: Vobjednej to pivo.

LINDA: Ty budeš pít dvě piva?

(ticho, MLADŠÍ se nevzdává)

MLADŠÍ: Já… říkal jsem si, že si dám prostě dvě.

MLADŠÍ: A co takhle zkusit kafe?

LINDA: Prostě dvě?

STARŠÍ: Kafe? Proč kafe? Pivo, ne? Proč kafe?

MLADŠÍ: Jako po jednom do každý nohy…

MLADŠÍ: Kafe se přece pije, ne?

LINDA: Ti přece nebudu dávat dvě piva najednou.

STARŠÍ: Ale my přece pijem pivo!

MLADŠÍ: No, ale…proč bych si jako nemohl objednat dvě piva?

MLADŠÍ: Lidi pijou kafe, můžem si dát přece jednou kafe.

STARŠÍ: (k MLADŠÍMU) A máme to tu zas!

LINDA: Ale dyť nepiješ tak rychle. Ti to pak zvětrá.

STARŠÍ: Kafe pijou jiný lidi, ne my.

MLADŠÍ: Já…mám rád zvětralý pivo.

MLADŠÍ: Ale ženský…

LINDA: A odkdy, povíš mi?

STARŠÍ: …ho pijou z nudy.

MLADŠÍ: Ode dneška?

MLADŠÍ: Ale s tim šálkem musí vypadat…

LINDA: To jsou ale najednou změny. Něco se ti stalo?

MLADŠÍ: Ne, nestalo se mi nic, dej
mi prosím tě jenom jedno!

MLADŠÍ: V časopisu.

(poslušně jako zpráskaný pes si sedá zpět ke stolu)

STARŠÍ: (lekne se a vyjede na něj)
A kdes sakra přišel k časopisu?

LINDA: No vidíš… (ke STARŠÍMU) A ty si pivo nedáš?

MLADŠÍ: Tady ležel.

MLADŠÍ: No, já jsem mu právě chtěl…

STARŠÍ: Blbosti sou tam, chápeš. Takový časopisy sou normálně nebezpečný.

LINDA: …jestli si chce dát pivo, ať si objedná sám!
STARŠÍ: (k MLADŠÍMU) Tady si člověk
ani nemůže objednat podle svýho.
MLADŠÍ: Myslíš, že taky pije kafe? Ženský pijou kafe.
STARŠÍ: Co furt s nima máš? Pravda je, že většina ženskejch má zašedlou kůži a skleněný
oči, není to nic, co by tě lákalo. Sem tam vidíš
možná trochu jiskry, ale pak zjistíš, že to byl
stejně jenom odraz něčeho úplně jinýho.
MLADŠÍ: Já vidím ženskou - tu, jak si vykračuje
po ulici, jo, na těch červenejch podpatcích, v černý
sukni, k tomu má ještě červenou rtěnku a černý brýle
a k tomu má v jedný ruce cigáro a v druhý kafe.
STARŠÍ: Co?
MLADŠÍ: A za ní dou dva mráčky, to jak
dou ty dvě vůně. A ty se pak spojí do jedný a ta tě prostě chytne pod krkem.
STARŠÍ: A kdes jako takovou ženskou vzal?
MLADŠÍ: Sem jí viděl, ne?
STARŠÍ: Kdes jí proboha tak asi mohl vidět?

tvorba

MLADŠÍ: Tenhle byl o vaření. Hlavně recepty…
STARŠÍ: Jak recepty, jak recepty?! Samá manipulace to je, chápeš! Byly tam i fotky?
MLADŠÍ: No byly.
STARŠÍ: Fotky lidí?
MLADŠÍ: No, tak když tu ten časopis je,
tak se podívám. Fotky, no a kdyby jo?
STARŠÍ: Ne, ty to prostě nechápeš. Ty fotky, to je naaranžovaný! Ženský takhle po ulici nechodí. Je to normální podvod.
MLADŠÍ: Jak podvod?
STARŠÍ: Sou to stejně jen nějaký figuríny ve studiu.
MLADŠÍ: Ne, to byly normální ženský.
STARŠÍ: Ty to nechápeš, viď?
MLADŠÍ: Ty to nechápeš.
STARŠÍ: Sou ženský, ze kterejch se stanou figuríny a ty pak fotěj, ale vevnitř není
vůbec nic, natož něco lidskýho.
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tvorba

MLADŠÍ: Co?

je blbosti necpe, jo, že to normálně nechceš.

STARŠÍ: A přijde fotograf, nějak si ji namontuje, že to
vypadá, jako že ta figurína de po ulici. A vyfotí to a dá
to do časopisu. Co na tom všem kurva nechápeš?

MLADŠÍ: Já sem si to vzal sám, ona mi nic necpala.

MLADŠÍ: Vždyť se usmívala.

LINDA: Linda mu ten časopis půjčila sama a on
ho od ní přijal moc rád. Linda nikomu nic necpe.

STARŠÍ: No protože to je figurína.
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STARŠÍ: No jasně.

MLADŠÍ: Tahle ale určitě nebyla.

STARŠÍ: (k MLADŠÍMU) Tady se člověk na chvíli votočí, viď. A co se neděje za jeho zády.

STARŠÍ: Kurva, dej mi ten časopis.

LINDA: Proč ti tak vadí, že sem mu půjčila ten časopis?

MLADŠÍ: Nedám.

STARŠÍ: Řekni jí, že seš na tyhle věci háklivej.

STARŠÍ: Dej mi ten časopis ti říkám.

MLADŠÍ: Ale já nejsem na tyhle věci háklivej.

MLADŠÍ: A proč jako?

STARŠÍ: Řekni jí, že se bojíš chodit ven, protože se pak
začneš dusit. Tak ať ti tyhle věci necpe. Nebuď srab.

STARŠÍ: Protože tobě takový věci do ruky
nepatří, protože z toho pak blbneš.
MLADŠÍ: Ale to je přece Lindy časopis! Já ho nemám, ježiši.
(MLADŠÍ si až poté uvědomí, co právě udělal.)
STARŠÍ: Jo tak Lindy časopis, jo? Vona
ti Linda dala ten časopis, jo?

LINDA: Tak si nejsem jistá, kdo je tady srab?
(ironicky) Začínám se v tom ztrácet.
STARŠÍ: Řekni jí, že ti tim ubližuje a že je to nezodpovědný.
LINDA: (k MLADŠÍMU) Ublížila sem ti snad?
MLADŠÍ: Lindo, já se toho časopisu fakt nebál!

MLADŠÍ: Ho tu nechala. Omylem.

LINDA: Zkoušel si skládat ty origami z ubrousků?

STARŠÍ: A kdy sis ho jako čet?

MLADŠÍ: Vyšla mi z toho jen harmonika.

LINDA: Když ses byl vychcat.

LINDA: V příštím čísle mají bejt fotky nejdražších svatebních dortů na světě.

STARŠÍ: Jo, takhle je to. Tady za mými zády.
Pěkný, no. Tak příště řekni Lindě, ať ti ty svo-

STARŠÍ: Žádný příští číslo se sem tahat ne-

bude. Ani teď, ani jindy, i kdybych měl čurat do kýble, budu tady prostě sedět. A když
tu sedim, nic takovýho tady prostě není.
LINDA: Co se stane, když zajdu támhle naproti do trafiky, normálně koupím štos časáků a rozhodím je tady do vzduchu?
STARŠÍ: (k MLADŠÍMU) Tohle je dost nebezpečná
hra, uvědomuješ si to? Uvědomuješ si to vůbec?
Jak můžeš bejt tak lehkomyslnej! Tady může nastat
peklo, když se tady vyhodí časopisy do vzduchu!
LINDA: Plný ruce toho budu mít!
STARŠÍ: (k MLADŠÍMU) Ty že se nebojíš časopisu? Já si tohle nevymýšlím, kamaráde.
Dyť tě tyhle věci z venku můžou zabít!
MLADŠÍ: To teda ne!
STARŠÍ: Že ne? Že ne? Tak schválně - co se stane, když otevřu okno?
MLADŠÍ: To neuděláš.
STARŠÍ: Nikdo se tady ničeho nebojí, tak co bych ho kurva neotevřel.

(Linda odchází, Muži se uklidní. MLADŠÍ si sedá
ke stolu, STARŠÍ si jde drze za bar natočit pivo sám. )

tvorba

STARŠÍ: Pěkná, co?
MLADŠÍ: Si ji nasral.
STARŠÍ: Já, co já, já už nikoho ani nasrat nemůžu.
(ticho)
MLADŠÍ: Asi bych tam chtěl, hele. Cejtim, že by to bylo potřeba.
STARŠÍ: Co cejtíš zase?
MLADŠÍ: Ale potřebuju něco, chápeš?
Něco víc než sebe, abych vyšel ven.
STARŠÍ: Zase tohle? Já ti povim. Tam venku děláš
vždycky jen to, co nechceš. Ale úplně vždycky. Co
je tohle za svět? To je takový bezpráví… takový násilí páchaný na lidech, že se mi chce z toho blejt.
A z těch lidí sou už jen frustrovaný mrtvoly, vždyť
už ani ty ženský nejsou pěkný! Otvíraj hubu naprázdno, jak kapři, ale dou z nich samý sračky!

(jde otvírat okno)

MLADŠÍ: Chci hejbat rukama, tak s nima hejbám, podivej! Je to tak jednoduchý, vždyť to
přece všechno musí bejt tak jednoduchý!

MLADŠÍ: Neotvírej to okno! (Začíná se dusit. K LINDĚ prosebně) Lindo? Lindo!

STARŠÍ: Tady si můžeš hejbat rukama, jak chceš, tady
je to v pohodě. Ale tam budeš za blázna. Za debila!

(LINDA chytne dusícího se MLADŠÍHO; STARŠÍ
okno neotevře; MLADŠÍ je z neplánovaného objetí
s LINDOU jaksi v rozpacích; LINDA také. Ach.)

MLADŠÍ: Potřeboval bych jen za tu ruku vzít.

LINDA: (zmatená) Já…asi si potřebuju vzadu něco přerovnat.

MLADŠÍ: Kdybych moh, šel bych se vyválet v trá-

STARŠÍ: Můžeš tu v klidu psát, ber to prostě tak.
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tvorba

vě jak nějakej pes. Úplně jak šílenej. Podívej se.
(vytahuje popsané lístečky) Tohle je můj život.
Tolik stránek je můj život! To je tak smutný!

MLADŠÍ: To je tak smutný.

MLADŠÍ: Poslední zápisek: (čte z popsaných papírků) „Stále jen věci, nahromaděný prach jako
vrstva sněhu. A snad někdo, jako do sněhu, zanechá v prachu stopy, prolomí jeho krustu, vstoupí
a ukáže mi cestu…“ Konec zápisku. No kurva!

STARŠÍ: Ale. Moc řešíš.

(vchází PŘÍCHOZÍ)

MLADŠÍ: No, ale kdyby…
STARŠÍ: Né.

STARŠÍ: A máš ho tady! Vypadá jako by tu fakt měl
zanechat stopu… (poněkud primitivně se směje) Ale
nevím, jakou cestu ti ukáže, když sotva trefí na bar!

MLADŠÍ: (kouká na lístečky)
Ani se na to nemůžu koukat.

(MLADŠÍ je fascinován PŘÍCHOZÍM a pozoruje ho, což nejspíš sere STARŠÍHO.)

STARŠÍ: Tak si to někam skovej.

MLADŠÍ: Mmm…

MLADŠÍ: Ale vo to nejde.

STARŠÍ: Neblbni, prosím tě, a radši vobjednej pivo!

STARŠÍ: A vo co de.

MLADŠÍ: Cože?

MLADŠÍ: To mám pořád psát o debilních skleničkách nebo co?

STARŠÍ: Abys vobjednal pivo!

STARŠÍ: Tak ses asi moc nerozepsal, no.
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STARŠÍ: Anebo talíře, viď…

STARŠÍ: Díky skleničkám nemusíš pít rukama. Nejsou debilní.

MLADŠÍ: Co? Pivo? Jasný.
STARŠÍ: Ten je, viď? Ty vole.

MLADŠÍ: No jo.

MLADŠÍ: Nevim.

STARŠÍ: Skleničky sou náhodou docela důležitý.

STARŠÍ: Jak čumí.

MLADŠÍ: To jo.

MLADŠÍ: Ne.

STARŠÍ: Tak vidíš, že to tady není tak zlý.

PŘÍCHOZÍ: (k Mužům) Je tady nějaká obsluha?

MLADŠÍ: Nejspíš ne.

STARŠÍ: Si počkej, ne?

STARŠÍ: (k MLADŠÍMU) Viděl si to? Normální kokot.
MLADŠÍ: Vypadá normálně.
STARŠÍ: Bych neřek.

STARŠÍ: Vo to nejde, že sou prázdný. Proč na ně jako saháš?
PŘÍCHOZÍ: Já nevím, to bylo tak bezděčně.

MLADŠÍ: Mmm.

STARŠÍ: Tobě se snad nelíbí, jak je tu máme
uspořádaný? Ty s tím máš nějakej problém?

STARŠÍ: Si viděl? Ani nepozdravil a normálně si sedl k baru.

PŘÍCHOZÍ: Ne, ani nejmenší problém, já to dám zase
do pořádku… (začne zase přerovnávat půllitry)

MLADŠÍ: A co?

STARŠÍ: A proč na ně saháš znova? Si jako neslyšel?
My do těch půllitrů znova dostaneme pivo. To sou totiž
naše půllitry a ty nám na ně teď kurva zase saháš.

STARŠÍ: No já nic neřikám, si to viděl, ne, jakym způsobem si přece sedl k tomu baru.
MLADŠÍ: Normálně šel.
STARŠÍ: Ale byla v tom nějaká jako drzost, chápeš.
(PŘÍCHOZÍ začíná být nervózní, když na něj
tito dva experti pořád tak civí a začne si bezděčně hrát s prázdnými půllitry na stole)
STARŠÍ: Co jako myslíš, že děláš, kamaráde?
PŘÍCHOZÍ: Prosím?
STARŠÍ: Co jako myslíš, že děláš?
PŘÍCHOZÍ: Co dělám?
STARŠÍ: Proč tam saháš na ty půllitry?
PŘÍCHOZÍ: Na jaký?
STARŠÍ: Na ty, cos na ně teď sahal.
PŘÍCHOZÍ: Vždyť sou prázdný.

tvorba

PŘÍCHOZÍ: Já se vážně omlouvám.
STARŠÍ: A proč si teď deš sednout na naše místa?
PŘÍCHOZÍ: Vždyť vy máte kde sedět.
STARŠÍ: Ale to neznamená, že támhleto nejsou taky naše místa.
MLADŠÍ: Proč mluvíš v množným čísle, mně to nevadí. Vždyť se zas tolik…
STARŠÍ: Že ne? Nám tam přenese svoje bakterie.
MLADŠÍ: Já řeknu Lindě, aby je pořádně umyla.
STARŠÍ: Ale tady de přece vo pravidla, najednou sem přijde úplně cizí chlap, začne
tady něco přerovnávat a osahávat naše půllitry, to přece nemůžem nechat jen tak.
MLADŠÍ: Je to taky zákazník, normálně ho nech, ne, Linda bude nasraná. Nic nám nedělá. Nic nám přece nedělá.
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tvorba

STARŠÍ: Jakej jako „taky zákazník“?

STARŠÍ: (MLADŠÍMU) Se nic nestalo, viď?

MLADŠÍ: No zákazník, stejně jako my.

LINDA: Konec, já už to s tebou prostě nevydržim.

PŘÍCHOZÍ: Jo, mám právo tu být stejně jako vy.
Peníze mám a jediný, co chci, je dát si v klidu pivo.

STARŠÍ: (MLADŠÍMU) No tak jí to kurva pověz!

STARŠÍ: Cože? Co si to dovoluješ? Ty si ještě po tom všem dovolíš na mě promluvit?
PŘÍCHOZÍ: Já jen… a proč nemůžu mluvit?
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LINDA: Prostě konec, sbal si svoje věci,
zaplať a už se tu nikdy neukazuj.
STARŠÍ: Počkej, jak jako…platit?

STARŠÍ: Proč ne?

LINDA: Jak si ty můžeš vůbec dovolit vyhánět moje, opakuju, moje zákazníky…

MLADŠÍ: Nech ho, nech ho, nech ho…

STARŠÍ: Ale to von…

STARŠÍ: Tak prej proč by ne. Já ti teda povim, proč
by ne. Ty, když přijdeš do cizí hospody, máš se chovat
sakra s úctou. Jenže ty sem přijdeš, začneš tu všechno
přerovnávat a ještě si tu otvíráš hubu na štamgasty.
Ale já ti něco povim – tohle je naše hospoda, rozumíš? Naše. My nejsme žádný debilní „taky zákazníci“.
A ty s těma svejma usoplenejma penězma padej
zpátky na ulici. No co tak blbě čumíš? Vypadni!

LINDA: Slušný platící zákazníky. Jak vůbec někdo, kdo neplatí, může mít takovou drzost.

(STARŠÍ chytne PŘÍCHOZÍHO a strká jej ze dveří, přichází Linda)
LINDA: Ty seš takovej…
STARŠÍ: Co…
LINDA: Tak neuvěřitelně…
STARŠÍ: (k MLADŠÍMU) Si to viděl, ne, že von sem
přišel a začne tady měnit všechno, tak je logický…
LINDA: A dost. Konec. Dost.

STARŠÍ: Sem ti to chtěl vysvětlit, ale když mě
nenecháš, tak já to teda vysvětlovat nebudu.
LINDA: Že bych ti pomáhala, to už sem dávno vzdala, to se prostě nedá, už se mnou radši
ani nemluvíš a ještě k tomu mi ruinuješ podnikání. Já už tě fakt nezvládám. Vymknul ses
mi, konec. Vždyť ty se chováš jak dítě. Táto.
STARŠÍ: Když mě ani nenecháš dokončit větu,
nevim, proč bych se měl namáhat s odpovědí.
LINDA: Odejdi. Hned.
STARŠÍ: To jako teď?
LINDA: Teď.
STARŠÍ: No tak abych šel asi.

LINDA: No jdi.
STARŠÍ: Já normálně pudu…já fakt pudu. Už du.
Ale pak bude pozdě, Lindo. Tohle nevrátíš.
LINDA: No, jen di.
STARŠÍ: Jdu. Sbohem
(ještě stojí u dveří)
PŘÍCHOZÍ: Počkej!
STARŠÍ: Co ještě chceš?
PŘÍCHOZÍ: Slečno, mně tohle nevadí, zapomeneme
na to. Tři panáky pro mě a tady pro pány, co?
LINDA: Jste si jistej?
PŘÍCHOZÍ: Tři panáky. To víte, chlapi…

STARŠÍ: No to už se neomlouvej, si nevěděl. Teď už to víš. Tohle, vidíš? To je můj
půllitr. A tohle, to je jeho půllitr.
PŘÍCHOZÍ: Jo, už tomu rozumím.
STARŠÍ: My tu máme prostě pravidla, víš.
Nic proti tobě, ale když sem přijde někdo takovej a šahá nám na půllitry… chápeš.
PŘÍCHOZÍ: Jsou to vaše půllitry, chápu.
STARŠÍ: No, tak vidíš, jak to de. Kámoši, ne?
PŘÍCHOZÍ: Kámoši.
STARŠÍ: Se můžem normálně bavit, ne?
Když už víš, jaký sou tu pravidla.
PŘÍCHOZÍ: (ukáže na půllitry) Tvůj a jeho.

LINDA: Takže tři panáky?

STARŠÍ: A ty místa, dyž se předem zeptáš, nemám s tim problém! Fakt ne!

STARŠÍ: Rum.

PŘÍCHOZÍ: A můžu teď sedět tady?

LINDA: Už se nesou.

STARŠÍ: Už sedíš a piješ s náma. A nic
sem neřek. To znamená, že dobrý.

(přisedají si společně k jednomu stolu)
STARŠÍ: Toho panáka si dám. Panák se neodmítá. Platíš, ne?

PŘÍCHOZÍ: Děkuju.
STARŠÍ: Nemám s tim nejmenší problém.

PŘÍCHOZÍ: Ano, samozřejmě.

PŘÍCHOZÍ: Ještě jednou děkuju.

STARŠÍ: Tak dík. Dík hele, dík.

STARŠÍ: Klidně tu můžeš sedět, jo? Klidně můžeš
přijít a normálně si sem sednout bez zeptání. Nemám s tim problém, u jinýho, to jo, ale ty můžeš!

PŘÍCHOZÍ: Já se omlouvám, kdybych to s těma půllitrama věděl…
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PŘÍCHOZÍ: Sledovali jste zápas?

PŘÍCHOZÍ: Udělal sem něco špatně?

MLADŠÍ: Zápas, počkej, jakej zápas?

STARŠÍ: (k PŘÍCHOZÍMU) Tak nevim, si říkal, že to
chápeš s těma pravidlama, ale asi moc nechápeš.

PŘÍCHOZÍ: Sparťané úplně smázli sešívky. (vytahuje noviny)
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PŘÍCHOZÍ: Dostanu ty noviny zpátky?

MLADŠÍ: To jsou noviny?

STARŠÍ: Ne.

PŘÍCHOZÍ: Co? No, jo.

MLADŠÍ: Hele, pověz mi - lítaj venku kočárky?

MLADŠÍ: Můžu si je pujčit?

PŘÍCHOZÍ: Jaký kočárky?

STARŠÍ: Prrr, prrr, jak pučit noviny?

MLADŠÍ: Fouká venku tak, že lítaj kočárky?

MLADŠÍ: Můžu teda?

PŘÍCHOZÍ: Prosím?

PŘÍCHOZÍ: No jasně, že jo.

STARŠÍ: Jasně, že lítaj. Kolikrát jsem ti to…

STARŠÍ: Brzdi, jo, brzdi. Tohle je přece hospoda, tady se chlastá.

MLADŠÍ: …tebe jsem se neptal! Vypadávaj bezbranný
nemluvňata z těch kočárků, když je zvedne vítr?

(PŘÍCHOZÍ podá MLADŠÍMU noviny)
STARŠÍ: Sem řek, že ne, tak kurnik ne!
(a vytrhne noviny MLADŠÍMU)

STARŠÍ: Přece jsi to nebral doslovně. Jsem to myslel
v přeneseným významu, ne… A tohle všechno se děje
– ne asi doslova, ale děje se to a nikdo to nevidí.
A kdyby sis toho všimnul, musíš o tom mlčet…

MLADŠÍ: Proč ne?

PŘÍCHOZÍ: …ale to přece…

STARŠÍ: Protože takový sou pravidla, co na tom nechápeš?

STARŠÍ: …musíš o tom mlčet, protože na to si lidi
nepotrpí – poškodilo by to obraz celý tý slavný
společnosti, rozrylo zrcadla s jejich ksichtama!

MLADŠÍ: Ale proč?
STARŠÍ: Protože media manipulujou, změkne ti mozek.
MLADŠÍ: Ale proč sakra?
STARŠÍ: Protože sem to kurva řek!

MLADŠÍ: Nech toho! (PŘÍCHOZÍMU) Jak je venku?
PŘÍCHOZÍ: Nádherně.
MLADŠÍ: Nádherně? Tak to slyšíš. Venku je
nádherně. Venku je kurva nádherně.

PŘÍCHOZÍ: Můžem si jít sednout naproti, mají tam pěknou terasu.

normálně nemocnej, má na to papíry.

MLADŠÍ: Ty, ty… to si ty!

PŘÍCHOZÍ: Jo, takhle… on je… ale neni
nějakej agresivní nebo tak?

PŘÍCHOZÍ: Kdo sem já?

STARŠÍ: Ne, jen blbě kecá.

MLADŠÍ: To musíš bejt ty!

PŘÍCHOZÍ: Chápu.

PŘÍCHOZÍ: Kdo musím bejt?

MLADŠÍ: Já že blbě kecám? Vždyť je
to všechno naprosto logický!

MLADŠÍ: Zase budu mít o čem psát.
PŘÍCHOZÍ: To je zase něco s těma pravidlama?
MLADŠÍ: Ty vado, to si ty, chápeš. Já sem to věděl, kurva, já sem to tak věděl. (čte ze svých
zápisků) „snad přijde někdo, kdo mě vezme ven.“ Ten někdo musíš bejt ty!
PŘÍCHOZÍ: To bude omyl.
MLADŠÍ: Ne, to není omyl, koukni se, tady to je černý na bílým.

STARŠÍ: Von se bojí vycházet ven, má takovou poruchu, že tam nemůže, jinak se mu začne dělat blbě.
PŘÍCHOZÍ: To je smutný.
STARŠÍ: Jo, prostě začne mít psycha, začne padat na zem a nemůže dýchat. A tak si vymejšlí,
aby se nepomát, ale ono je to, co vymejšlí, úplně
pomatený, takže je to vlastně bludnej kruh.
PŘÍCHOZÍ: A co s nim mám teď jako dělat?

PŘÍCHOZÍ: To je omyl.

STARŠÍ: Hele, prostě mu tam něco napiš nebo nakresli, jo?

MLADŠÍ: Věř mi!

PŘÍCHOZÍ: (ke MLADŠÍMU) Klidně ti tam něco nakreslim.

PŘÍCHOZÍ: To je nějakej druh žertu nebo tak?

(PŘÍCHOZÍ kreslí něco MLADŠÍMU do sešitu, přitom ho trochu prolistuje…)

LINDA: Von píše svůj život do románu a teď
mu má někdo přijít, kdo změní jeho život.

PŘÍCHOZÍ: Můžu?

PŘÍCHOZÍ: Nechápu.

MLADŠÍ: Jo, určitě.

LINDA: No a máš to bejt jako ty.

(PŘÍCHOZÍ listuje, pak se podívá na MLADŠÍHO, pak něco
zkouší kreslit… chvíle ticha… MLADŠÍ pozoruje PŘÍCHOZÍHO, ten jeho, oba je pozoruje STARŠÍ a všechny Linda;

STARŠÍ: Ne, fakt, já ti něco povim, von je
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PŘÍCHOZÍ dokreslí…, vrátí list MLADŠÍMU, ale ten na něho
pořád upřeně hledí, děje se pro něj něco velkého.)

LINDA: (k MLADŠÍMU) Přece nebudeš poslouchat ty jeho opilecký kecy!

STARŠÍ: (aranžuje PŘÍCHOZÍHO, který se zmateně
nechá) Zkus si stoupnout… trochu víc zvednout
bradu, narovnej se… teď roztáhni ruce
…
A teď by to chtělo proslov. Proslov! Proslov! Proslov!

STARŠÍ: Nech ho být. Nerozumíš tomu.

LINDA: Nekřič tady!
STARŠÍ: Dívej, jak je tím fascinovanej.
LINDA: To není vtipný.
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MLADŠÍ: Přesně takhle sem si to představoval… že někdo přijde a já zase půjdu ven. Roky jsem tam nebyl.
PŘÍCHOZÍ: Co?
(PŘÍCHOZÍ si k němu zpět sedá ke stolu, hra STARŠÍHO se začíná bořit)
STARŠÍ: Počkej, drž to…
MLADŠÍ: Je to tam prý hrozný.
STARŠÍ: To si piš, že je to tam hrozný.
LINDA: Ale venku bys měl o čem psát.
STARŠÍ: Nebudeš tam na to mít klid, je tam hrozně lidí… nenechají tě ani v klidu přejít ulici.
MLADŠÍ: Možná bych to moh aspoň…
STARŠÍ: Mám zase otevřít okno?
MLADŠÍ: To ne.

LINDA: Čemu nerozumím?
STARŠÍ: On si to fakt myslí, je přesvědčenej!
LINDA: No a? Každej by měl něčemu věřit.
PŘÍCHOZÍ: Přece se nebudeš bát otevřenýho okna?! Slyšíš?
MLADŠÍ: (k LINDĚ) Šla bys se mnou?
LINDA: Asi.
STARŠÍ: (chce zvrátit situaci, k LINDĚ) Tak kurva
a dost. Ty mi koukej přinést další pivo, od toho jsi
tady. (k MLADŠÍMU) A ty se prober. Chceš riskovat,
že se zase budeš dusit? Chceš mít zase záchvat
paniky, jenom proto, že si do náhodnýho kolemjdoucího projektuješ svý slavný představy?
MLADŠÍ: On je ten někdo.
STARŠÍ: Není. Je to úplně normální člověk.
MLADŠÍ: Není to normální člověk
STARŠÍ: Nic výjimečnýho na něm není, se na něj
podívej. Úplně obyčejnej, průměrnej člověk.
PŘÍCHOZÍ: Počkej, jak jako průměrnej člověk?
STARŠÍ: A ne snad?
PŘÍCHOZÍ: Co ty vo mně víš? Mně jako znáš? Třeba

jsem někdo výjimečnej. Kurva, třeba zrovna sem.

MLADŠÍ: Pusť, to bolí.

STARŠÍ: Ale prosimtě, si úplně stejnej jako my všichni.

STARŠÍ: Se podívej, jak vypadá! Není žádnej vyvolenej.
Je to stejná nula jako já, ty nebo vona. Je to nula!
PŘÍCHOZÍ: Nemáš právo…

MLADŠÍ: On není. Vím to. Že není, Lindo?
LINDA: (k STARŠÍMU) Není.
STARŠÍ: Skvělý, ho v tom podporuj.
PŘÍCHOZÍ: Nikdo mi kurva nebude říkat, kdo jsem.
Nikdo nám nebude říkat, co můžeme a co ne!

STARŠÍ: Drž už hubu! (k MLADŠÍMU) Jde mi
jen o tvoje dobro! Venku tě to zabije.
MLADŠÍ: Třeba ne.
STARŠÍ: Zabije.

MLADŠÍ: Jasně!

LINDA: Jak to můžeš vědět?

PŘÍCHOZÍ: Můžeš všechno, můžeš psát, můžeš
jít ven, můžeš rozflákat všechny půllitry…

STARŠÍ: Vím to. Prostě to vím. Každej blbec
se umí polejvat vodou! Sakra! Kurva do prdele!

MLADŠÍ: Můžeme všechno! Můžu pustit třeba rádio!

(STARŠÍ vylije všechen alkohol a vodu na dosah, půllitry
odhazuje na zem hlava nehlava, všude je mokro a střepy.
Když už zjistí, že v dosahu nic není, uvědomí si spoušť,
kterou způsobil. MLADŠÍ se vystrašeně krčí v rohu. STARŠÍ si zahanbeně vezme židli a sedne si do kouta, aby
na ostatní neviděl. Ticho. LINDA začne uklízet spoušť.)

LINDA: Můžeš.
STARŠÍ: Hovno můžeš.
PŘÍCHOZÍ: Můžeme se klidně polejt vodou, když budeme chtít.
MLADŠÍ: Jo! Polijem se vodou!
STARŠÍ: Celý je to blbost, nesmíš je poslouchat.
MLADŠÍ: Můžem všechno!
(začnou se polejvat vodou, jsou v rauši a smějou se jak blázni)
STARŠÍ: To je všechno hroznej omyl! Je
to podvodník. Kurva, poslouchej mě!

tvorba

PŘÍCHOZÍ: Proč ho nevyhodíš?
LINDA: Nevím. Taková blbost. Myslela sem, že tu
na něj budu mít nějakej vliv. Taková blbost.
PŘÍCHOZÍ: Jak kdyby chtěl, aby se všichni vokolo cejtili stejně mizerně jako on.
LINDA: Už mě to nebaví.
PŘÍCHOZÍ: Tak proč odtud nevypadneš?
LINDA: Musím to tu přece uklidit.
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PŘÍCHOZÍ: Já ti pomůžu.

STARŠÍ: Ať tě ani nenapadne na to sahat.

(STARŠÍ se konečně ozve)

PŘÍCHOZÍ: Ale vždyť já na to ani…

STARŠÍ: Já přece nemám problém si to po sobě uklidit.

STARŠÍ: Do prdele, vy ste mě vůbec nepochopili. Rozumíš? Nikdo mě nepochopil.

LINDA: A proč tu teda sedíš a nevemeš ten hadr?
MLADŠÍ: Uklidíme to a půjdeme ven.
(STARŠÍ se ani nehne)

74

LINDA: To se dalo čekat. To se dalo čekat. Ale já
už se ani nezlobim. Mně je to všechno jedno.
(LINDA odchází pro kýbl.)
STARŠÍ: Nikoho nenutim, aby po mně uklízel moje
sračky, nikoho nenutim, aby se se mnou vůbec bavil!
MLADŠÍ: Tak nás nenuť.
STARŠÍ: Já nikoho kurva nenutim!
MLADŠÍ: Tak proč vo tom do prdele pořád mluvíš?
Nikdo už na to není zvědavej, máme tě dost.
STARŠÍ: Děte pryč, já si to vytřu sám.
(STARŠÍ je odstrčí a vytírá sám, ostatní se odklidí)
STARŠÍ: (k PŘÍCHOZÍMU) Doufám, že seš spokojenej.
PŘÍCHOZÍ: Měl bych být?
STARŠÍ: Já si to tady všechno vytřu sám.
PŘÍCHOZÍ: Kdo ti brání?

PŘÍCHOZÍ: Co sme nepochopili?
STARŠÍ: Nic. Ale já myslel, že to tak nějak chápete, proč tohle všechno dělám.
PŘÍCHOZÍ: To tady fakt nikdo nechápe!
STARŠÍ: Nejsem žádnej úchyl, co si tady vymejšlí hovadiny. Já ho viděl, jak se dusí, a je to strašnej pohled.
PŘÍCHOZÍ: Stejně se tu udusí, tak jako tak.
STARŠÍ: Jak sem mohl vědět, že se starám blbě? Jak sem to mohl vědět?
PŘÍCHOZÍ: Dobrej úmysl je to jediný, co tě aspoň trochu omlouvá.
STARŠÍ: Na co je mi dobrej úmysl, když… když já
nevim, když. Všechno sem to slyšel, co řekla.
PŘÍCHOZÍ: Už měla ten výraz v očích, ten
přesně předtím, než úplně zhasnou.
STARŠÍ: Víš proč já tu sem každej den? Skutečnej
důvod? Já ji hlídám. Ona si myslí, že hlídá mě. Že jsem
přece blbá troska, která nemá žádnej výhled, ale ono
je to trochu jinak: já ji prostě hlídám před tim všim
venku. Když sem mluvil o těch ksichtech, myslel sem to
vážně. Všichni maj ten samej výraz, jako figuríny, jako
nějaký manekýnky, který to maj prostě v popisu práce.

PŘÍCHOZÍ: A to říká ten, kterej nevychází z hospody. Z hospody, kam se kvůli němu zašila
jeho dcera, se kterou nechce ani promluvit.
STARŠÍ: Zavřel jsem se sem, protože jsem toho
měl dost. A když se tu pak objevila, došlo mi, že zůstat tu je jediná naděje. Venku bychom si šli oba
po svým, tady jí můžu sledovat, tady o ní vím.

LINDA: Jakej?
STARŠÍ: Bylo to nějak takhle. „Linda nám tu
pivo točí / každej v něm svůj sosák smočí/ Linda
točí, točí, točí / sotva dojdeš domů s močí.“
LINDA: (směje se) To je trochu děsivý.
MLADŠÍ: (směje se) To jo!

PŘÍCHOZÍ: Myslels to dobře.

(všichni tři se na sebe tetelí, ticho)

STARŠÍ: Jo, myslel sem to dobře!

PŘÍCHOZÍ: Jo, kurva, jo. Mám z vás radost.
Bože, jak všichni máme radost! Co, co?

(vrací se LINDA)
PŘÍCHOZÍ: Ale proč to všechno vlastně říkáš mně?
STARŠÍ: (přistoupí k LINDĚ) Lindo, já sem byl asi debil.
LINDA: Asi?
STARŠÍ: Lindo, já sem byl sakra debil. Jestli
sem to myslel dobře, na tom vlastně nezáleží. Ať řeknu cokoliv, ať se hájim jak chci, je to
jen plácnutí do vody. Lindo, prostě promiň.
LINDA: Stejně ti pořád budu nosit to pivo.

STARŠÍ: Můžeš nás ještě chvilku, prosím…?
PŘÍCHOZÍ: Vidíte, jak se tu najednou všichni
tak smějou? Normálně se tady všichni smějeme. To tady asi dlouho nebylo, co?
LINDA: Věř mi, to nebylo.
PŘÍCHOZÍ: Se to tu najednou všechno projasnilo? To
je nádhera, to je nádhera. A všechno tak najednou!
MLADŠÍ: No jo, tak najednou!

STARŠÍ: Slibuju, že ti ho už budu platit.

PŘÍCHOZÍ: Tak najednou! Od tý doby, co
sem přišel to najednou všechno de. Jo!

LINDA: Nemusíš. Bude to na účet podniku.

MLADŠÍ: Co?

STARŠÍ: (k MLADŠÍMU) Na účet podniku, slyšels?

PŘÍCHOZÍ: Prej průměrnej člověk, copak by
průměrnej člověk dokázal z vás, který vypadáte jako houby v lese, udělat zase živý lidi?

MLADŠÍ: Skvělý!
STARŠÍ: Můžeme to tu pořádně rozjet. Napadl mě slogan.
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MLADŠÍ: Jaký houby, do prdele!
PŘÍCHOZÍ: A ne snad? Vždyť ste tu všichni sedě-
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li jak houby, obličeje zabořený v dlaních, brečeli
ste a žadonili o pomoc. Žadonili ste o pomoc a já
sem přišel a z toho srabu vás vytáh. A ne, že ne.
STARŠÍ: Proboha…
PŘÍCHOZÍ: (k STARŠÍMU) Přišel sem a podívej, jak se tu
maj najednou všichni do prdele tak rádi. Proč mlčíte?
(k MLADŠÍMU) Neříkal si snad, že to zvládnem? My to
přece všechno zvládnem. Jo, zvládnem to! Jo, kurva,
jo! Cejtim, že dokážu všechno na světě. Řekl sem, že to
zvládnem, přeslechl si?
MLADŠÍ: My to zvládnem…?
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LINDA: Jo.
STARŠÍ: Ježiši, málem sem měl zástavu. (ke MLADŠÍMU) Jsi v pořádku?
MLADŠÍ: V tom nejlepším.
STARŠÍ: Už sem měl vážně strach.
MLADŠÍ: Pěkně si ho skolil.
STARŠÍ: Kdysi sem zápasil. Sem ani nevěděl, že to ještě umim, dobrý, co?

PŘÍCHOZÍ: Budeš mít co psát do těch svejch papírečků! Jen si to tam pěkně všechno napiš. Proč nepíšeš?
No piš. Piš… jednoho dne se objevil ve dveřích, za ním
proud světla. Ten, na kterého jsme čekali, ten vyvolený!
Piš, že já…já sem to tady všechno zboural! Zboural sem
tu vaši pevnost! Ne, já sem ji dobyl! A teď, tady to místo,
já ho zničím!

MLADŠÍ: Bomba!

(je jak v transu a začne otvírat okno)

STARŠÍ: Já sem ho zabil.

MLADŠÍ: Co to děláš? Neotvírej ty
okna, proboha, to nemůžeš!

LINDA: Byla to nehoda.

PŘÍCHOZÍ: Ty to zvládneš! My to zvládnem! My totiž
můžeme všechno! Dýchej! Dýchejte všichni, přátelé!

STARŠÍ: Bylo to úplně instinktivní (na PŘÍCHOZÍHO) Hele na něj… Vstávej! Tak vstávej!
Proč nevstáváš? Vždyť se až tolik nestalo.
LINDA: Panebože, vždyť on se nehejbe! Nedýchá.

STARŠÍ: Byla to nehoda…
LINDA: Jen si ho odstrčil a on spadnul.

STARŠÍ: Nesahej na ty okna!

STARŠÍ: Jen sem ho šťouchnul.

LINDA: (k STARŠÍMU) On se udusí, dělej něco!

LINDA: Byl v blbý poloze.

(bitka STARŠÍ x PŘÍCHOZÍ, Linda spěchá ke MLADŠÍMU,
STARŠÍ skolí PŘÍCHOZÍHO na zem, LINDA drží MLADŠÍHO.
Ticho. PŘÍCHOZÍ leží na zemi.)

STARŠÍ: A já sem neodhadl, kolik mám síly.

STARŠÍ: (k LINDĚ) Dýchá?

STARŠÍ: Není to moje vina!

LINDA: Nic se nestalo, není to ničí vina!

LINDA: Třeba nějak uklouznul sám.

MLADŠÍ: Půjdem se projít?

STARŠÍ: Musel uklouznout sám. Určitě uklouznul sám.

STARŠÍ: Jo.

LINDA: Sem si tím jistá.

MLADŠÍ: Půjdeš s námi?

STARŠÍ: Všichni to viděli, že přece uklouznul sám.

LINDA: Jo.

LINDA: A tak to taky bylo.

Konec.

(Během rozhovoru LINDY a STARŠÍHO si MLADŠÍ všimnul,
že v celém tom zmatku zapomněli zavřít ono otevřené
okno. A světe div se, sám přece celou tu dobu dýchal
bez problémů. Jde k oknu, beze strachu a fascinován.
Hledí ven.)
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MLADŠÍ: Podívejte, slunce vychází.
STARŠÍ: Cože?
MLADŠÍ: Slunce. Koukni. Támhle je. Vidíš ho?
STARŠÍ: Vidím.
MLADŠÍ: To se nedá přehlídnout.
STARŠÍ: Vždyť ty vidíš, že vychází slunce!
MLADŠÍ: Vidim ho.
STARŠÍ: To se nedá přehlídnout.
MLADŠÍ: Anebo snad zapadá?
STARŠÍ: A není to fuk?
MLADŠÍ: Je to úplně fuk.
STARŠÍ: Koukám, že dneska kočárky nelítaj.

Hana Lehečková
se narodila 20. května 1990 v Českých Budějovicích.
Vystudovala ZŠ Zliv a Gymnázium Česká v Českých Budějovicích. Prošla několika amatérskými soubory, věnovala se i autorskému divadlu a recitaci. V současné době
studuje třetím rokem Teorii a kritiku na DAMU a zároveň
navštěvuje kurz Kreativní pedagogiky na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Vede dramatický kroužek na základní škole, překládá hru Orphans od Denisse
Kellyho a je na stáži u režiséra Radovana Lipuse v divadle ABC. Hru V(Ý)CHOD v současné době uvádí Švandovo divadlo v režii Davida Šiktance (premiéra 3. března
2011 ve Studiu Švandova divadla). Hra byla nominovaná
na Cenu Evalda Schorma.

sloupek
fejkton

Encounter with ENCOUNTER 2012
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Když v roce 1990 vznikl na brněnské JAMU nápad uspořádat festival
všech tří divadelních škol z tehdejšího Československa, nikoho by ani
nenapadlo, že o 22 let později tu budou
hostovat studenti divadla až ze čtyř
kontinentů (byla k vidění představení
z Polska, Slovinska, Turecka, Kalifornie,
Kolumbie nebo Jižní Korey). Hlavní
slovo má stále JAMU, celý festival
se odehrává na její půdě (popřípadě
v dalších brněnských divadlech),
a do Brna se tak na pět dní sjíždí
studenti ze všech koutů světa.
Přidáte-li k Encounteru ještě jedno
z finálových utkání mezi hokejovými
týmy Kometa Brno a Pardubice, je
v Brně najednou trochu těsno. V kavárnách a klubech se tísní studenti,
na Svoboďáku se radují davy modrobílých fanoušků klubu, který se po řadě
nešťastných let konečně někam
probojoval. I přes svoji malou rozlohu
však Brno pojme velké množství lidí
a díky uvolněné atmosféře je vhodným
místem jak pro hokejová utkání, tak

především pro festivaly. Vše je blízko,
všude je levno a všichni se znají. Lístek
na představení dostane student umělecké
školy za sympatických 40,- Kč, na off
programová představení dokonce zadarmo, a ve festivalové kavárně Kabinet
MÚZ vám nabídnou dvojku moravského
vína za 28,- Kč (Pražanovo srdce plesá,
neboť se v druzích nevyzná, a tak mu
stačí příslib, že je víno z Moravy). A večer
se všechna pozornost přesune na Flédu
nebo do festivalového klubu NO STRESS
(což se chystám navrhnout jako festivalové motto na rok 2013, poněvadž to přesně
vystihuje atmosféru festivalu). Představení
jsem stihla bohužel jen dvě - Tarelkinovu
smrt bratislavské VŠMU a dva monology
z brněnské JAMU Antigona/Kreon. DAMU
na Encounter přivezla inscenaci Já, hrdina
a doplnila tak pozici třetího zakládajícího
člena festivalu. Brno se jako festivalové
město znovu osvědčilo, a teď se uvidí,
co předvede Praha, kde 8. května začíná
divadelní festival pražské DAMU Zlomvaz, na kterém nebude o zážitky ani pivo
nouze (přece jenom už nejsme na Moravě).
Kateřina Holá

Exitorial
Petra Hlubučková
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Konec dobrý, všechno dobré?
Zase jsme na konci… Jako musí básník vědět, kde a jak
skončit, musíme i my konec respektovat, a toto číslo
uzavřít. Nenacházíme se ovšem jen na poslední strán-

ce časopisu. Blíží se konec semestru, a tedy dalšího
školního roku. Brzy se uzavřou dveře Divadla Komedie.
S ohledem na počasí zřejmě skončilo jaro. Loučí se letošní absolventi DAMU a pravděpodobně naposledy vidíte
tento design Hybris. Klasik pravil: Na koncích je hezké,
že něco nového začíná. Někdy tomu tak skutečně může
být. Jindy nemáme tolik štěstí, a musíme doufat. Proto
přečkáme zkouškové období, když se v dálce rýsuje sladká odměna v podobě letních prázdnin. A možná věříme,
že se na slavnou éru Dušana Pařízka a Davida Jařaba
důstojně pokusí navázat Eva Bergerová se souborem
ze Strašnického divadla…
Od dalšího semestru očekávejte řadu změn v časopise
Hybris. Jak již zmínila šéfredaktorka Magda v editorialu,
nepůjde nám pouze o změny grafické, ale také o případnou proměnu obsahu. Neberte proto na lehkou váhu její
prosby, a sdělte nám své názory, dojmy, nápady. Vždyť zajímavý krok do neznáma učinili i obě první absolventské
inscenace v DISKu. Studenti třetího a čtvrtého ročníku
KČD uvedli Stephensův Punk Rock. Za necelý týden vkročí na scénu DISKu studenti KALDu s Absintem Pierre-Yvese Chapalaina. Příznačně si oba inscenační týmy nezvolili
„starou dobrou klasiku“, ale sami si přeložili nové texty,
a uvádí je v českých premiérách. Jsou snad nespokojeni
s klasikou? Chtějí společně otevřít novou – „současnější“
– kapitolu DISKu? Možná. Brzy uvidíme.
Téma konce se odráží i v námi otištěné hře V(Ý)CHOD.
Často nad důležitými věcmi donekonečna diskutujeme
v hospodě nad panáky, ale nejednáme. Bojíme se vzdát
zahnívající jistoty, připustit fakt, že změna může být
dobrá, že konec je pro nový začátek nezbytný. Derniérový týden se blíží, a s ním pro mnohé přichází řada otázek: „Získám angažmá?“ „Udělal jsem vše pro to, abych
uspěl/a?“ Případně: „Bude se mi v tomto souboru dobře
pracovat?“ Ať už je odpověď jakákoliv, je třeba jednat,
stále hledat, jak bychom nových začátků neměli litovat.
Proto bych citát klasika opravila: „Na koncích je hezké,
že něco nového MŮŽE začít.“ Vždyť Pařízkovi kdysi taky
příliš nevěřili…
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