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Ocenit a nesetkat se?
V umění by se nemělo soutěžit. Víme 
to, a přece se každý necháme čas od 
času strhnout a lehce si ujedeme na 
vlně sebestředného ega. Nedávno 
jako by nám stop stav chtěl umožnit 
rozhlédnout se v poklusu, jenže jak
mile jsme to udělali, už je zas vše ve 
starých kolejích a nově pojmenovaná 
témata (vcelku zásadní) zapadla 
převálcovaná denním provozem, do 
kterého se teď tlačí, neb je třeba vydě
lávat a dokazovat zřizovatelům, že 

je o naši práci zájem a má smysl, ach jo. A taky už se zas vyhlašují nominace 
a rozdávají ceny.

Někdy bych ráda měla ranařský přístup stylu „Hodnota mé práce není 
určována vnějškem!“. Jenže zvlášť pro ty, kdo pracují mimo hlavní město, zna
menají nominace dost, protože pozornost. I když totiž děláte dobré věci, není 
jednoduché zaujmout – a to nejen odbornou veřejnost. Ale pokud se tak stane, 
může následovat intenzivnější uznání – a to nejen od běžných diváků a vedení 
divadel, což je ideální, neboť to zas může znamenat zajímavější nabídky (ale 
upřímně – taky vůbec nemusí).

V rámci vyhlašování různých nominací si však nelze nevšimnout, že odbor
ný zájem někdy bývá zpomalený, což je pochopitelné. Vždyť jen vidět všechny 
premiéry je nemožné nebo šíleně zběsilé – a tak než se některým kusům 
a výkonům dostane pozornosti, už mají po anebo nakročeno k derniéře. Často 
taky zamrzí urputná posedlost vyhlašovat TU jedinou nejlepší inscenaci či TO 
jediné divadlo roku – mně osobně se tak znovu nastartuje pocit z dětství, kdy 
ve finále soutěže krásy bylo deset nádherných žen, z nichž bylo nutné vybrat 
nekrásnější, což nešlo, ale stejně se to udělalo. Proč? Protože prostě proto.

Za jedinou sezonu se v našem oboru objeví tolik skvělých (a rozdílných) 
výkonů a jen jeden je pak označen za nejlepší. Často se tak musí porovnávat 
neporovnatelné, hodnotí se bez širšího kontextu a v nejhorším případě přijde 
pro mimopražské argument, který mi asi omylem vyzvonil člen nejmenované 
komise: On ten výkon z nahrávky nepůsobil tak silně jako jiný naživo, víte? Jas
ně že vím, ale z nahrávky se výkony nehodnotí… nebo… ach jo, ono je vlastně 
v naší republice těch divadel moc…

A taky jsou tu ty ceremoniály. Za posledních patnáct let jsem byla svědkem 
několika tak trapných (na jejichž kvalitu přiložily nemilosrdnou lupu online 
přenosy), že jsem vděčná za málo. Stačí mi, když nikdo nevtipkuje o pettin
gu s mladými herečkami, vynechají se mimoňské otázky, moderátoři mluví 
nahlas, srozumitelně a nezakoktávají se, protože nemají text v ruce déle než 
pár hodin, a všechno se děje dynamicky, takže se ty vázy/sošky/rámečky roz
dají jakž takž důstojně.

Ale copak nemáme a nechceme víc? Třeba podpořit žánrovou pestrost 
našeho divadla (která je obdivuhodná), soubory bez stálých scén, méně známé 
mimopražské nebo mladé talenty – co kdyby se třeba ocenilo více subjektů 
bez ohledu na pořadí? Jasně, pokazilo by to strukturu večera postaveného 
na tom, že nakonec někdo dostane korunku a šerpu, ale vadilo by to moc? 
Vždyť v jádru jde hlavně o to, že si našeho oboru vážíme. Měl by to být náš 
večer, oslava, že můžeme tvořit – což někdy prostě spíš není… Přijde mi totiž, 
že některá udílení jako by víc řešila, jak nás vidí veřejnost. To je samozřejmě 
důležité, ale kvality zábavních estrád stejně nějaké divadelní ceny nemají šanci 
nahradit a pro většinu diváků zůstanou nudou vhodnou k přepnutí, tak proč 
tolik lopotění tímhle směrem, když existuje jednoduchá rovnice: pokud si my 
budeme vážit udílení našich cen, postoj veřejnosti nám může být jedno.

Čímž se dostávám k věci poslední. Ve výsledku mi totiž u slavnostních veče
rů přijde daleko důležitější než trofeje obyčejné setkání se. Těch několik hodin, 
kdy lze v jednom sále potkat divadelníky z celé republiky. A nejde o raut, víno 
a arašídy zdarma, ale o vytržení z každodenní rutiny. O pozitivní zastavení se. 
TO má smysl. Takže: vraťme prosím nejen k Tháliím oficiální večírek. A nemu
sí jít nutně o dekadentní pitku na Žofíně zdarma, divadelníci si své šampáňo 
jistě rádi zaplatí, jen když bude kde a s kým.

Miroslav Oščatka: Naší snahou a přáním je setkávat lidi
Centrum experimentálního divadla 
v Brně (CED) hodlá jako pokaždé 17. lis-
topadu připomenout boj za svobodu 
a demokracii a upozornit přitom na 
aktuální dění ve společnosti. Letos vzhle-
dem k ukrajinským událostem pořádá 
v sobotu 19. listopadu od 18 hodin ve 
Velkém sále Divadla Husa na provázku 
mezinárodní debatu (tlumočenou do 
češtiny) s ruskými a běloruskými intelek-
tuály o tom, co se dnes děje na Ukrajině.

CED se zajímá o osudy Ukrajiny sys-
tematicky, jaké projekty se vydařily 
nejvíc? Respektive proč si je ceníte?

Bylo jich více. Za všechny jmenujme 
například speciální jednodenní pro
gram Palianytsia / Паляниця, který 
v březnu uspořádalo HaDivadlo. Jedna
lo se o den ukrajinské kultury, na němž 
se mimo jiné četly velmi dojemné 
a intenzivní texty, které napsali lidé 
v přímé reakci na to, co prožívali pod 
tíhou války. Nedílnou součástí byla 
i výtvarná dílna pro děti či workshop 
lidových písní. Asi nejsilnější pak bylo 
večerní setkání s ukrajinskými uprch
líky, především se ženami, které byly 
ochotné veřejně vystoupit a podělit se 
o svůj příběh.

Usilujete od počátku o to, aby 
aktivity vůči Ukrajině měly praktic-
ké dopady.

Především Husa na provázku se sta
la jedním z významných center pomoci 
v Brně. Podobně jako při pandemii, 
kdy jsme šili roušky, jichž se v počátku 
nedostávalo, se hned v prvních dnech 
války stalo divadlo střediskem sběru 
materiální pomoci. S divadlem velmi 
brzy začali spolupracovat nejen aktivní 
jednotlivci, ale především další inicia
tivy jako například Expediční klubovna 
Brno, která na Ukrajinu vypravovala 
vlaky materiální pomoci a zpět dováže
la uprchlíky.

Mají mít vaše projekty stejně prak-
tické dopady i do českého prostředí 
a politiky?

CED a jeho divadla se zajímají o to, 
co se děje ve společnosti, a snažíme 
se upozorňovat na důležitá témata 
a problémy. Pokud jde o pomoc Ukra
jině, záhy se ukázalo, že jednotlivců 
a malých organizátorů pomoci se 
v Brně najde dost, ale nikdo jejich 
snahu pomáhat nekoordinuje. Vše 
vyústilo v projekt Brno pro Ukrajinu, 

který se nakonec propojil s aktivitami, 
jež organizoval Magistrát města Brna. 
Zkušenosti, zavedená sběrná místa, 
různí organizátoři a jednotliví dobro
volníci, kteří spolupracovali s Husou 
na provázku – to vše se pak využilo 
při založení hlavního místa pomoci na 
brněnském Výstavišti.

Reakce na vaše konání asi nebu-
dou jen vstřícné.

Najdou se jistě i negativní reakce, 
ale to je přirozené. Snažíme se proto 
nejen pomáhat, ale také vést dialog, 
spolupracovat s ukrajinskými kolegy, 
usilovat o setkání lidí, včetně setkání 
české veřejnosti s konkrétními lidmi 
z řad ukrajinské komunity.

Chápete své projekty ještě vůbec 
jako divadelní?

Naše divadla nikdy neprodukovala 
pouze inscenace, ale pořádala koncer
ty, veřejné debaty, výstavy, zakládala 
i divadelní školy a podobně. V tomto 
duchu se snažíme CED rozvíjet. Diva
delní činnost doplňují dramaturgické 
úvody, pořádáme besedy a veřejné dis
kuse, vydáváme vlastní časopis, vede
me archiv a knihovnu, zavedli jsme 
pravidelné stáže pro vysokoškoláky 
a středoškoláky, divadlo Terén cíleně 
vstupuje do jiných druhů umění… Zce
la vědomě budujeme CED jako velmi 
komplexní a flexibilní kulturní insti
tuci, přičemž jádrem všeho přirozeně 
zůstává divadlo a divadelní umění.

K oslavě 17. listopadu chystáte 
mimořádnou mezinárodní debatu 
s ruskými a běloruskými intelektuá-
ly o tom, co se dnes děje na Ukrajině. 
Tedy z prostředí agresorů vůči Ukra-
jině. Co čekáte, že se dozvíte?

CED po zfalšovaných prezident
ských volbách v Bělorusku založil 
Ambasádu nezávislé běloruské kultury. 
Díky ní jsme se v posledních dvou 
letech často setkávali s běloruskými 
umělci. Válka na Ukrajině zaměřila 
naši pozornost jinam, ale nyní bychom 
se našich běloruských kolegů rádi 
zeptali, co se v těchto dnech děje 
v Bělorusku, co říkají tomu, že se Bělo
rusko podílí na agresivní válce, jestli 
válka oslabila či posílila Lukašenkův 
režim, co mohou Bělorusové v sou
časné situaci dělat, zda mohou nějak 
pomáhat – těch otázek je celá řada. 
Logicky nás napadlo, že bychom se na 
totéž mohli zeptat přímo Rusů, jejichž 

země je v konfliktu hlavním agresorem. 
Naší snahou a přáním je setkávat lidi. 
Debata by měla přejít v přátelské setká
ní s našimi zahraničními hosty.

Koho jste pozvali?
Za ruskou stranu pozvání přijal 

někdejší šéf zpravodajské divize dru
hého největšího ruského vyhledávače 
Yandex.ru Lev Geršenzon, který nyní 
žije v Německu. Dále je to politolog 
a novinář Alexandr Morozov a mladá 
spisovatelka Anna Starobiněc, která 
do Brna přijede z Gruzie. Z Bělorusů je 
to někdejší předseda běloruského PEN 
klubu Andrej Chadanovič, novinářka 
a manželka bývalého prezidentské
ho kandidáta Iryna Khalip, aktivista 
Andrej Stryžak a bývalá redaktorka 
Belsatu a nynější členka kabinetu Svět
lany Cichanouské Alina Koušyk.

Myslíte, že je možné těmito pro-
jekty ovlivnit smýšlení těch, kdo 
by se rádi vrátili k normalizačním 
pořádkům?

Jeden projekt jistě myšlení lidí 
nezvrátí. Ale je myslím strašně důle
žité podporovat Rusy a Bělorusy, kteří 
nesouhlasí s válkou na Ukrajině a kteří 
jsou ochotní o tom veřejně mluvit. Těž
ko říct, jak by to tehdy dopadlo u nás, 
kdyby disent neměl podporu ze zahra
ničí. Nikdo neví, kdy válka na Ukrajině 
skončí, jak dopadne a co bude po ní. Je 
naprosto zásadní podporovat bělorus
ké a ruské osobnosti a platformy, které 
prokazatelně sdílejí demokratické 
hodnoty.

Rád souhlasím.
Josef Herman
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RoZhovoR S řediTeleM CenTRa exPeRiMenTálního divadla v BRně

Jiří Jelínek, Tereza Lexová: Spejbl, Hurvínek a JÁ (režie Jiří Jelínek,  
premiéra 20. října 2022, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha)
Inscenace Jiřího Jelínka je rázným vstupem do nové éry Divadla S + H pod 
vedením Davida Janoška. Divoká taškařice se spoustou – pro Jelínka typic
kých – dějových a slovních výmolů a zvratů, jednoduchý, vtipný a chytrý pří
běh srozumitelný a blízký dětem – i dospělým – všeho věku, komunikativní, 
nápadité osobnostní herectví (pohybová spolupráce Ilona Š. Hájková), výrazná 
scénografie využívající několika typů loutek, výtvarných objektů a technolo
gických postupů (výprava Bára Čechová, projekce Matěj Pospíšil), to vše koru
nované nakažlivým, ostrým – nikoli však krkolomným – rytmem a hitovými 
písněmi z dílny skladatele Zdeňka Krále. Děti tančí v uličkách, dospělí si podu
pávají. A všem září oči. Divadlo S + H se tímto navrací do lůna moderního čes
kého loutkářství, aniž by se tím vzdalo vlastních tradic a historie, již ostatně na 
konci představení tvůrci sympaticky připomenou. DN
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O mluveném slově písemně
Ve středu 2. listopadu jsem si po mno
ha letech zahrál v divadle Semafor. Byl 
to můj první samostatný koncert od 
března 1989. Tehdy mi Jiří Suchý půjčil 
sál i s diváky, abych si tam mohl nahrát 
desku Zabili trafikantku. Řekl mi: 
K nám choděj dobrý lidi, oni se smějou 
a tleskají všemu.

Večírek probíhal v režii vydavatel
ství Panton (zaniklo v divokých deva
desátých letech), deska se natočila živě 
včetně potlesku a mých improvizova
ných vstupů mezi songy, čímž jsem 
z toho mluveného slova učinil nesmr
telné kydy a celou nahrávku jsem si 
na dva poslechy doživotně znechutil. 
Jo, mluvené slovo, to mě pronásleduje 
celý život…

Panton ji pak uložil do trezoru a sta
tečně vydal až v době, kdy už kdekterá 
svině chodila po Praze s trikolorou 
a logem OF na klopě.

Od té doby jsem se sice na jevišti 
slavného divadla tu a tam na skok 
objevil, ale nikdy se nejednalo o moje 
celovečerní představení – u Karla Šípa 
v jeho Všechnopárty nebo při oslavách 
výročí báječného Houdkova nakladatel
ství Galén. Nikdy v životě sám, až teď.

Vyprodáno sice nebylo. Potvrdilo se, 
že dokážu shromáždit svých čtyřicet 
věrných v každém okresním městě, 
takže pražských šedesát v Semaforu 
bylo lehce nad průměr, nicméně jsem 
měl, jak se říká, „zaděláno“ na pěkný 

večírek. Kdybych si ho ovšem sám 
hned prvním mluveným vstupem 
nezkomplikoval. Zarazil jsem totiž 
diváky do sedadel větou: Dobrý večer, 
to jsem rád, že jste přišli, i když je válka. 
To se to pak těžko směje a tleská všemu.

Musel jsem dlouhé desítky minut 
bojovat s bariérou, kterou jsem mezi 
sebe a publikum položil. Bourat, 
rozmrazovat, přelézat a podlézat. 
Nešťastné mluvené slovo mě napadlo 
už v předvečer vystoupení a strávilo se 
mnou celou noc a pak celý druhý den 
až do té sedmé hodiny, kdy představení 
začínalo. Stokrát jsem si řekl, že něco 
takového neudělám, že potřebuju 

publikum vřelé a laskavé, nikoli zou
falé. Ale stokrát se ta věta zase vrátila 
a v půl sedmé mi už svítila v mysli jako 
neonový nápis. Nemohl jsem si pomo
ci. Když se v sále zhaslo a já vcházel 
zpoza opony do záře reflektorů, už 
jsem věděl, že to řeknu.

Seděl jsem nedávno v jedné malo
stranské hospodě. Milá mladá číšnice 
se přišla zeptat, co bych rád, ale u stolu 
se zarazila, zadívala se na mě a povídá: 
Ale já vás odněkud znám!

Zalichotilo mi to, byla hezká. Svě
tácky jsem přehodil nohu přes nohu 
a pravím: To vás šlechtí, já jsem totiž 
písničkář.

Co jste?!
Písničkář. Hraju a zpívám svoje pís-

ničky, víte? povídám. Asi jste byla na 
nějakém mém koncertíku, ne?

To ne, na takový věci já nechodím, 
odvětila. Já vás znám z nějaký fotky, 
ale kde jsem ji to jen viděla…

Nebudu vás napínat, milí čtená
ři. Viděla ji v Divadelních novinách 
v záhlaví textů, kterými čtrnáctideník 
pravidelně zásobuji už dva roky. Kdyby 
mi už tehdy v hlavě blikalo ono mluve
né slovo, taky jí řeknu: Děkuju vám, že 
čtete moje fejetonky, i když je válka.

Tehdy jsem ovšem tuto sebevražed
nou inspiraci neměl. A tak aspoň dnes
ka se zpožděním děkuju vám všem.

I když je válka.
váš Jiří dědeček
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 Kritický žebříček
Pražské křižovatky, Palm off Fest, premiéry 

5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět
2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru Ve
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Slovenské národní divadlo, Bratislava (SK) – Bál 4 3 4 3,5

Nowy Teatr, Varšava (PL) – 1,8 M 3 5 3 2 4 3,5 3

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen (SK) – čepec 4 3,5 3,5 3

Divadlo pod Palmovkou, Praha – romeo&julie2022 3 2,5 3,5

Jam Factory Art Centre, Lvov (UKR) – Beilisův případ 3 3,5 1 5 3

Slovensko mladinsko gledališče a Maska Ljubljana (SVN) – The Game 3 3 4 3

Schauspiel Stuttgart (DEU) – Waste! 3 3 2,5 4 1,5 2,5

Divadlo X10, Praha – Gorgó 4 3 4 3 4

Geisslers Hofcomoedianten, Praha – Pudl a pudr 4,5 3,5 3,5 3,5 3

Pomezí, Praha – Musí se žít  4 5 5 4 4,5

Švandovo divadlo, Praha – Kabaret Winton  3 4,5 2,5 3

Minor, Praha – Tramtárie 4 3,5 5 5

Divadlo LETÍ, Praha – hladní vodina: Rusalka  2,5 2 3 3 3,5 3

Činoherní studio Ústí nad Labem (v Komedii) – Tady je všechno ještě možné 5 4,5 3 3,5 4

Národní divadlo Brno – Smutek sluší elektře 4 4 4 4

Městské divadlo Brno – Mary Page Marlowová  3,5 2,5 3,5 3,5 3

Městské divadlo Brno – devět křížů 4,5 4 4 4,5

Národní divadlo Brno – Zlatý drak  3 4 3,5 4 3,5

Městské divadlo Brno – Ti druzí  3,5 3,5 4

Národní divadlo Brno – na dně  4 4 3,5

Městské divadlo Brno – Medicus 5 3,5 4 

V úterý 1. listopadu 2022 odpoledne byli v Divadle U Valšů vyhlášeni laureáti Cen Divadelních novin za 
počiny vzniklé v sezonách 2020/2021 a 2021/2022, tj. v období od září 2020 do srpna 2022. Moderoval, 
z knihy moudra trousil, laureáty trochu provokoval a předával jim ceny Arnošt Goldflam – jako obvykle 
grafický list a originální diplom v provedení výtvarníka Aleše Fulína. Vloni byly Ceny DN udělovány 
vzhledem k výjimečné pandemické situaci v jednorázových kategoriích za projekty, které vznikly v době 
uzavření divadel, letos jsme se vrátili ke standardním kategoriím za obě sezony narušené pandemií. 
V záložce Ceny Divadelních novin na webu Divadelních novin můžete zhlédnout stream slavnostního 
ceremoniálu, tady představujeme moderátora a laureáty (občas se mihne producentka Iryna Štefaňuk)  
na snímcích Kamila Košuna. anežka Pondělíčková

Ceny Divadelních novin 2022

Mužský herecký výkon bez ohledu na žánry.  
laureátem se stal Saša Rašilov za roli Borcherta v inscenaci hry 
Wolfganga Borcherta a miroslava Bambuška Moje říše je z tohoto 
světa ve studiu Hrdinů. cenu převzala madla Zelenková.

Publikační počin v oblasti divadla.  
laureátkou se stala Lenka Jungmannová za knihu  
Neoficiální drama z komunistické totality.

Ženský herecký výkon bez ohledu na žánry.  
laureátkou se stala in memoriam Marie Durnová za roli 
magdaleny v inscenaci hry Josefa topola Stěhování duší 
v národním divadle Brno. cenu převzal šéf brněnské činohry 
milan šotek.

Činoherní divadlo.  
cenu pro režiséra Tomáše Dianišku za inscenaci 294 statečných 
v divadle pod Palmovkou převzal herec martin němec.

Taneční a pohybové divadlo.  
laureátem se stal Jiří Pokorný za choreografii inscenace baletu 
rodiona konstantinoviče ščedrina a George Bizeta Carmen 
v národním divadle moravskoslezském.

Hudební divadlo.  
laureáty se stali David Radok a Marko Ivanović za inscenaci 
opery Benjamina Brittena Peter Grimes v národním divadle Brno. 
ceny převzal david radok.

Alternativní divadlo.  
laureátem se stal Jakub Čermák & kol. za inscenaci Happy end 
v hotelu Chateau Switzerland, depresivní děti touží po penězích. 
cenu přebírala herečka anežka rusevová z oceněné inscenace.

Loutkové a výtvarné divadlo.  
laureáty se stali Jakub Kopecký a Jan Jirků za inscenaci  
Bratři naděje v divadle minor. ceny pro oba převzal Jan Jirků. moderátor letošních cen Arnošt Goldflam.
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Spolupráce ústeckého Činoher
ního studia a pražského divadla 
Komedie, již pro 50. sezonu 
Činoheráku vymysleli kurátorka 
pražské scény Lenka Dombrov
ská a ústecký umělecký šéf David 
Šiktanc, slibovala pohodlnému 
Pražanovi vyhnout se dvěma 
hodinám v Krušnohoru, kde by 
riskoval zpoždění nebo nefunk
ční wifi, a přesto vidět svůj oblí
bený Činoherák. A to prakticky 
celý repertoár sezony, pakliže se 
smíříme s tím, že bylo bez šancí 
vidět inscenaci Já, Feuerbach, 
jež skončila se svou premiérou, 
a Den člověka, který je se svými 
70 minutami a tradičním uvádě
ním na studiové scéně Obejvák 
pro vývoz do Prahy patrně příliš 
komorní. Jaké tedy byly tituly 
Americký bizon, Anšlus, Višňový 
sad, Mluviti pravdu a Tady je 
všechno ještě možné v Praze?

dominik melicHar

 
Kritikovi postavenému před výzvu napsat 
shrnující recenzi de facto celé sezony jed
noho divadla se nabízí luxus hledat mezi 
jednotlivými inscenacemi spojnice, ale 
i různice, pokusit se pojmenovat vnitřní 
ustrojení celého svazku, najít logiku výběru 
jeho částí. Jinými slovy zrecenzovat dra
maturgii. Pikantní na celé věci je v tomto 
případě fakt, že jde o 50. sezonu, výročí půl 
století trvání divadla. V krátké aktualitě 
k zahájení sezony píše ředitel Jiří A. Trnka, 
že se rozhodli pro odvážnou dramaturgii, 
přičemž „odvahu“ pan ředitel vsazuje jako 
bájný šém přímo do srdce Činoherního 
studia jako jeho podstatu. Bohužel ani tu 
odvahu, ani podstatu nijak blíže nepředsta
ví, takže to zbylo na tento text.

UKRyTo zA řeČí

Trochu sdílnější byli David Šiktanc a Tereza 
Marečková v článku týkajícím se první pre
miéry – Amerického bizona Davida Mame
ta. Píší: Do sezony, která snad – na rozdíl od 
dvou předešlých – bude kompletní, jsme hle-
dali tituly, jež v sobě nesou motiv restartu. 
Mámeli ve spojení s „restartem“ na mysli 
nějakou psychickou transformaci bytosti, 
zrovna v Americkém bizonovi v režii Davi
da Šiktance se jí moc nedočkáme. Trojice 
lokálních zlodějíčků a gangsterů (Roman 
Zach, Jan Plouhar a Adam Ernest) vzpomí
ná v zapadlém vetešnictví jednoho z nich 

na to, co bylo včera, a touží se z té lokální 
bezvýchodnosti nějak dostat ven. Cestu 
nabízí představa velké krádeže, na níž se 
většinu představení všichni tři poněkud 
bizarně smlouvají. Samozřejmě k ní nedo
jde, to ale není důležité.

Mnohem důležitější je to, co se kolem 
toho všechno napovídá. A tím je v podstatě 
nic. Ovšem jen zdánlivé nic, banality, slovní 
vata rytmicky a živě na jevišti performova
ná, jíž se na počest autora předlohy začalo 
říkat „Mametspeak“. Trochu připomíná 
vykloubené sklepácké dialogy, ovšem 
vykloubenost je právě tím, co obě řečové 
formy od sebe odděluje. Zatímco Sklepáci 
stavěli řeč na odiv a tím ji v podstatě odsou
dili k ornamentu, Mamet se snaží, aby jeho 
postavy mluvily přirozeně, jen o ničem. Aby 
tlachaly. A zároveň obnažovaly příběh své
ho přátelství a životních perspektiv ve světě 
bez perspektiv. Jejich mluvě jsou vlastní 
repetice, opakování, časté pauzy a ticho, 
doříkávání replik jiné postavy. To přesně se 
děje i v ústeckém Americkém bizonovi, při
čemž zejména Roman Zach našel pro svou 
postavu majitele vetešnictví ideální spojení 
unavené letargie a otcovské rozšafnosti, 
které jsou Mametspeaku živnou půdou.

PoD NáNoSeM řeČI

S restartem možná souvisí kategorie 
antihrdiny, nehrdiny, postavy na okraji, 
deklasované a tak či onak zmrzačené, jíž si 
lze napříč všemi v Praze uváděnými insce
nacemi všímat. Ne však beze zbytku, ale 
o tom později. Teď Anšlus Jaroslava Rudiše 
v režii Josefa Doležala. Autor vepsal svoji 
představu restartu do hry o téměř dystopic
kém sbližování pohraničních Čechů a Sasů, 
o čekání na společnou zemi, na anšlus. Jako 
nositele těchto představ si Rudiš vybral 
čtyři muže sedící v rozpadající se nádražní 
hospodě, godotovsky vyhlížející další hosty. 
Stejně jako v případě Amerického bizona 
je tu stěžejní moment čekání na nějakou 
změnu, nikoli její prožívání. Lépe řečeno 
její prožívání se stejně jako v Bizonovi 
odehrává na úrovni řeči, nikoli akce. Spo
jitostí s Bizonem je ale překvapivě víc. Děj 
se odehrává na jednom místě (což bude 
platit, s výjimkou v Mluviti pravdu, i pro 
další inscenace), je výrazně konverzační, 
své místo tu mají vzpomínky a postavy řeší 
komplikovanost žen (což vše zároveň silně 
připomíná i Rudišův Český ráj, v zásadě jde 
o variace na téma).

Na druhou stranu je tu patrný i jistý 
dotek s tajemnem, není jisté, jestli postavy 
nejsou v hospodě zavřené, zvenčí se do 
toho pořád ozývají zvuky střelby, které 
některé postavy bagatelizují, jiné jim dávají 
až tragický význam. Pozoruhodné je, že 
i Rudišovy postavy inklinují k Mametspea
ku, vyjadřují se k banalitám, mluví o počasí, 
o dešti, ale také o vzpomínkách, o staré 
a nové době a o historických souvislostech, 
což zase může připomenout zatím poslední 
Rudišův román Winterbergova poslední 

cesta. Pohříchu je té řeči ale příliš, až se 
poněkud ztrácí důvod, proč to celé vznik
lo. Z onoho vztahu dvou národů zůstalo 
jen heslo pivo je nejlepší v Čechách, hajzly 
v Sasku a utvrzení, že Rudiš už nic jiného 
než o těchto vztazích a vlacích nenapíše.

PRvNí LIMITy

Konflikt staré a nové doby a očekávání něja
ké syntézy, která pořád nepřichází, je samo
zřejmě hlavním tématem Čechovova Viš-
ňového sadu, který byl nejen na českých 
scénách představen tolikrát, že už to začíná 
být neslušné (u nás jen od roku 1946 už 
62x čili téměř každý rok jeden zcela nový 
Višňový sad…). V Činoheráku jde nicméně 
o jeho historicky první uvedení, režíroval 
opět David Šiktanc. Přesto byla a pořád je 
na stole otázka, neodbytná jako Lopachin 
neustále připomínající den a čas aukce: 
Proč zas a znovu otevírat příběh, v němž už 
snad není jediného bílého místa?

Odhlédnemeli ale od smyslu k estetice, 
nutno říct, že se Ústeckým podařilo nalézt 
docela strhující tempo, navzdory dojmu, že 
předloha už přeci jen patří k dramatickým 
dinosaurům. Bezpochyby tomu pomáhala 
i šťastná volba hudební složky, pod niž se 
podepsal Vladimír Franz. Mimochodem 
hudební doprovod, někdy dokonce vyprá
vění, jako v případě Višňového sadu, je 
tradičně v Ústí jedním z nejpropracovaněj
ších aspektů a lze se spolehnout, že neusly
šíte jen oblíbený playlist někoho z tvůrců. 
Scénicky vydařená je i projekce, která se 
ve druhé polovině proměňuje ze zprvu 
indiferentní, až zcela abstraktní v naprosto 
konkrétní obrazy lesa. Divácké přitažlivosti 
nepochybně pomáhá i sázka na humor, čas
to podpíraný sebeironií, který však tvůrce 
zároveň svazuje v hledání překvapivé inter
pretace tradiční látky.

S ohledem na černé datum premié
ry 27. února 2022 si lze jen postesknout, 
že premiéra nakonec nebyla odložena 
a inscenace přezkoušena, byť snaha být 
aspoň trochu aktuální (ukrajinská bikolora 
v klopě Ani, několikrát zmíněný Charkov) 
se samozřejmě cení. Na válečný Višňový 
sad si zkrátka ještě musíme počkat. Slabou 
stránkou byl také hlasový projev některých 
herců, soubor se patrně nedokázal adapto
vat na zcela jiné jevištní podmínky.

PřeDBěHNoUT DěJINy

Pokud ve Višňovém sadu chybí onen bitý 
a znovu povstávající hrdina, v předposlední 
inscenaci, kterou Ústečtí v Praze předvedli, 
se mu dostává prostoru měrou vrchovatou. 
Mluviti pravdu režiséra Filipa Nuckollse je 
forrestgumpovským příběhem na motivy 
skutečných životních osudů Waldemara 
Solara (v románové předloze Josefa For
mánka, stejně jako v inscenaci, vystupuje 
jako Bernard Mares), který slouží v SS, ocit
ne se v procesu s Jozefem Tisem, ale popra
vě na poslední chvíli unikne, dostane se do 
řad Rudé armády a nakonec také mezi zno
jemské, respektive jihlavské komunisty, aby 
se opět zjistilo, že má nacistickou minulost, 
opět skončí ve vězení, uteče, opět jde do 
vězení, až ho nakonec osvobodí Červený 

kříž. Pohnuté dvacáté století ve zkratce. 
Jaké by to však byly dějiny, kdyby v nich 
chyběla osudová láska. Ta Bernardova (Petr 
Uhlík, ve stáří pak Josef Kadeřábek) se 
jmenuje Sofie (Klára Suchá), je to židovka, 
kterou Bernard ještě coby esesák zachrání 
v Mauthausenu, a po zbytek života ho myš
lenky na ni drží v psychické rovnováze. Ta 
se však promění v šílenství a letargii, když 
zjistí, že ho nikdy nemilovala a v závěru 
že ho také udala ve strachu o vlastního 
potomka. Na tomto místě je třeba vyzdvih
nout výkon Petra Uhlíka, který v ústřední 
roli nalezl patrně zatím svůj herecký vrchol. 
Funkčně napíná humor, tíseň a naivitu tak, 
že na jevišti defiluje skutečně živá postava, 
navíc v permanentním presu, jako by chtěla 
celé to šílené dvacáté století předběhnout, 
zatímco se děje pravý opak.

Do dramaturgické linie sezony zapadá 
inscenace beze zbytku – mužská postava 
v neustálém doteku se změnou vlastního 
života řeší mimo jiné opět problematický 
vztah k ženám. Ty zosobňují téma zneužití 
moci (Bernardův první sex s řádovou sestrou 
v sirotčinci, kde se jako dítě ocitl poté, co 
ho odložila matka), zrady (Sofie), případně 
vystupují jako nositelky ideologie (svazačky).

Pražské představení však rovněž nará
želo na limity přenosu do nového prostoru. 
Nesouhlasil bych s tvrzením Davida Šik
tance, že jeviště divadla Komedie se svými 
proporcemi nejvíce podobá naší ústecké 
scéně. Jeviště v Komedii je evidentně větší, 
navíc tu nelze docílit stejného uspořádání 
hracího prostoru jako v Ústí, kdy diváci 
sedí kolem herců v hledišti uspořádaném 
do tvaru písmene U a jsou tak v perma
nentním kontaktu s jemnou hrou grimas, 
která je pro bezvadné sledování představení 
podstatná.

NA HRANICíCH ČINoHRy

Dokonalým opakem nejen předchozí 
inscenace, ale v zásadě všech dosud 
popsaných je ta finální s tajnosnubným 
názvem Tady je všechno ještě možné. 
Jako by onen neustále připomínaný restart 
nasadili tvůrci tentokrát sami na sebe, na 
vlastní tvorbu a na poetiku Činoherního 
studia. Románová předloha Gianny Moli
nari, ověnčená tolika cenami, že pod nimi 
román takřka není vidět, představuje žen
skou hrdinku, která slovy autorky v jed
nom rozhovoru chce víc. Chce víc ve smyslu 
víc toho zažít, chce být věcem blíž, chce 
je prožívat, chce mít čas a prostor, aby se 
mohla dostat k samotné podstatě věcí. (…) 
Chce být součástí mnoha příběhů, ponořit 
se do jakéhosi chaosu.

Ta charakteristika je natolik vyčer
pávající, že na tomto místě je možné jen 
hledat, jestli se ji tvůrčímu týmu kolem 
Ivana Buraje podařilo naplnit. Na začátek je 
nutné říct, že režisér měl šťastnou ruku při 
výběru herečky bezejmenné hlavní posta
vy. Andrea Berecková hlasovým i herním 
projevem diváka neustále skličuje, dávkuje 
mu koktejl melancholie a nejistoty, až kaf
kovsky důkladného popisu své reality. Hraje 
především tváří, v níž mísí pobavení, shoví
vavost, urputnost, neprostupnost, naivitu… 
Tím, jak autisticky popisuje nejrůznější 

Restart divadelní sítě
/nad celosezonním hostováním Činoherního studia v Komedii/

Andrea Berecková  
(vlevo), Jaroslav 
Achab Haidler 
a Marta vítů 
v adaptaci románu 
Gianny molinari tady 
je všechno ještě 
možné FOTO MARTIN 
ŠPELDA

S tématem 
restartu 
možná souvisí 
kategorie 
antihrdiny, 
ne-hrdiny, 
postavy 
na okraji, 
deklasované 
a tak či onak 
zmrzačené, 
jíž si lze 
napříč všemi 
inscenacemi 
všímat.

Jaroslav Achab 
Haidler  (Havlík) 
a Jan Hušek (sacher) 
v rudišově anšlusu 
(v pozadí matúš 
Bukovčan a lukáš 
černoch) FOTO 
MARTIN ŠPELDA
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Nicholas Winton jako vedlejší postava
V pražském hotelu Šroubek se slaví 
silvestr 1938. Charismatická zpěvačka 
Lina a démonicky žoviální konferen
ciér Kašpar za doprovodu piana 
roztáčejí nablýskaný společenský rej. 
Uprostřed něj se malá židovská holka 
Ester poprvé potkává s Nickem. Muž, 
který si brzy vezme na svá bedra osudy 
669 dětí, si do víru zábavy a konverzace 
nese přes rameno lyže. Kabaret Winton 
ve Švandově divadle začíná. Jeho lehký 
a ironický tón kontrastuje (podobně 
jako ve slavném filmovému Kabaretu) 
s temnotou nacistické okupace.

Inscenace režiséra Martina Fran
tišáka se dlouho pokouší vyrovnat 
s jedním z velkých příběhů holo
kaustu svižnou kabaretní stylizací, 
s odstupem a nadsázkou. Postupně se 
ale propadá do bláta citově naléhavé
ho psychologizování. Brzy se ukáže, 
jak ošemetné je svědčit o Wintonovi 
a „jeho“ dětech (odvezených v roce 
1939 do Británie před téměř jistou 
smrtí v koncentračních táborech) skr
ze dramaticky křehkou osobní historii 
jednoho z nich. A ke všemu formou 
koláže zalidněné mnoha epizodními 
postavami – v jednu z nich se kupodi
vu smrskl i sir Nicholas – a rozředěné 
snahou o co nejbarvitější vylíčení 
dobové atmosféry.

V tom všem se skoro ztrácí jádro 
Kabaretu Winton: příběh pražské 
židovské rodiny, která se pod tíhou 

perzekuce rozhodne poslat vlakem do 
Británie starší dceru Ester, na záchranu 
mladší Hany jí už nezbydou peníze. 
Teprve po desítkách let se Ester, pře
svědčená, že celá její rodina zahynula 
v koncentračním táboře, dozví, že její 
sestra přežila, a vypraví se do Prahy 
ji hledat. Ocitáme se v době tzv. Pala
chova týdne a z oslnivého kabaretu 
třicátých let se rovnou (bez přestávky) 
přeneseme do mátožného konce nor
malizace.

Nesmírně důležité pro mě bylo 
narušit mylnou představu, že záchrana 
dětí byla jakýmsi happy endem jejich 
příběhu, popsala svůj pohled na látku 

v rozhovoru pro Novinky.cz spisova
telka Kateřina Tučková, autorka první 
verze scénáře. O tom, že osudy zachrá
něných Wintonových dětí byly po celý 
život poznamenány traumatickým 
vytržením z rodinného prostředí, asi 
nikdo nepochybuje. Že si Hana a Ester 
po čtyřiceti letech hned nepadnou do 
náruče, se tak nějak dá čekat – a dál 
než k tomuto konstatování se Kabaret 
Winton nedostane. Z dramatického 
hlediska je pointa ovšem tak banální, 

že vžitou představou o happy endu 
Wintonova činu fakt neotřese.

Tučková na scénáři nepracovala 
sama. Dramaturgyně Martina Kinská 
jej popisuje jako kolektivní dílo. Jeho 
kabaretní části se podle ní autorsky 
věnoval především režisér inscenace 
a dramatik Martin Františák, zatímco 
dramatička a dramaturgyně Markéta 
Nekolová (Bidlasová) zpracovala téma 
mezilidských vztahů v té části textu, 
která se odehrává v roce 1989.

Tři vyhraněné autorské rukopisy 
výsledný tvar Kabaretu Winton i pří
běh roztříštily. Ze zamýšlené sondy 
pod povrch obecně známé historie 
Wintonových dětí vznikla rešeršně 
poctivá, ale myšlenkově matná a sty
lově nesourodá koláž. Přehlcená nejen 
množstvím sotva načrtnutých figur, 
ale i faktů, paradoxních souvislostí 
či odkazů (opravdu je nutné „vtipně“ 
připomenout, že se Winton v Praze 
ocitl díky neuskutečněné lyžařské 
dovolené?). Nic moc nového se přitom 
k tématu nedozvíme, snad jen to, že 
rodiče za cestu do bezpečí Wintono
vým vlakem museli zaplatit nemalou 
částku a že pro britské rodiny existoval 
katalog, z něhož si mohly vybrat dítě 
podle fotky a popisu jako „zboží“.

Postavy přes veškerou snahu herců 
ani nemohou dospět o moc dál než 
k povrchní charakteristice. Přitom 
jsou Bohdana Pavlíková v rolích matky 

a dospělé Hany, Katarína Mišejková 
jako dychtivá třináctiletá Ester a Dana 
Syslová jako její skeptická a ironická 
podoba po čtyřiceti letech typově 
obsazené téměř ideálně. Neočekávaně 
se nejsilnější a nejmúzičtější figurou 
a svým způsobem i smutným hrdinou 
inscenace stává průvodce dějinným 
kabaretem – „bavič“ Kašpar v interpre
taci tančícího, stepujícího a zpívajícího 
Miroslava Hanuše. A nejdojemnější 
postavou zpěvačka Lina, kterou s vel
kou grácií ztvárnila Andrea Buršová. 
K jejich nepřehlédnutelnosti jistě 
přispívají songy, které pro ně na verše 
Františka Gellnera napsal Ivan Acher. 
Výprava Marka Cpina je tentokrát spíš 
střídmá. Hotelovou halu, prostor, kte
rým procházejí dějiny, charakterizuje 
výrazný secesní vzor na podlaze, čtver
ce prosvětleného stropu, křišťálový 
lustr a nezbytné klavírní křídlo a podle 
potřeby doplňuje dobový nábytek.

marie reslová

Švandovo divadlo, Praha – Kateřina 
Tučková a kolektiv: Kabaret Winton. 
Režie Martin Františák, námět a první 
verze scénáře Kateřina Tučková, scénář 
Markéta Nekolová, Martin Františák 
a kolektiv, dramaturgie Martina Kinská, 
scéna a kostýmy Marek Cpin, hudba 
Ivan Acher, pianové party Michal Nejtek, 
pohybová spolupráce Tomáš Rychetský. 
Premiéra 22. října 2022 ve Velkém sále.

Deskriptivní pouť za záchranou vody
Poprvé o sobě dali vědět ještě před 
covidem, když pro festival 4+4 dny 
v pohybu vytvořili pod názvem Cern 
instalaci starých světelných jednotek 
vycházející z mentálního podloží 
francouzského antropologa Léviho

Strausse. Tehdy budili dojem vyzna
vačů výtvarného konceptualismu. 
V Proroctví, které uvedli v Alfredu ve 
dvoře v roce 2019, se jednoznačně 
přihlásili k performativnímu umění 
rozkročenému mezi magií dávných 
rituálů a současnou technologickou 
dovedností. Do světa objektů vstoupili 
fyzicky, často v maskách odkazují
cích ke starým kulturám či filozofiím, 
avšak vždy s evidentní nadsázkou 
a vědomím přítomnosti. Asociativním 
přístupem k tvorbě spolu se snahou 
vkládat staré objekty do nových 
souvislostí mohli připomínat jednu 
z někdejších tvůrčích linek kolekti
vu Handa Gote či s ním spřízněné 
skupiny Wariot Ideal. Do alternativy 
a hledačství nultých let, které se svým 
rhizomatickým myšlením a přístupem 
DIY lišily od všech stávajících poetik, 
jako by ale vnesli nové kvality – pro
fesionalitu a snad i zahraniční zkuše
nost, precizní řemeslnou dovednost 
a zejména sugestivní světelné a zvu
kové variace. Tak alespoň donedávna 
působilo autorské uskupení TABULA 

RASA ve složení Jan Brejcha, Jeník Tyl 
a Mikoláš Zika.

Vynikajícím výsledkem jejich kme
nového vědomí, jak sami tvůrčí proces 
nazírají, byl i atmosférický výtvarný 
epos Vzduch, první část zamýšlené 
tetralogie o živlech. Dokázali v něm 
propojit východní filozofie, japonské 
divadlo Nó a vzpomínky na dětství 
s motivem pouštění draků v krajině 
ladovského kýče. Velký sál Divadla 
Archa naplnili přetlakem imaginace, 
z níž přes všechnu sympatickou nedo
slovenost trčel osten aktuální ekolo
gické katastrofy. Druhým dílem cyklu 
a zároveň nejnovější prací TABULY 
RASY je projekt Voda s podtitulem 
Živelné loutkové sci-fi, jenž byl uveden 
v premiéře tentokrát v malém sále 
Archy.

Obdobně jako Vzduch pracuje 
i Voda s tématem životního prostředí, 
potažmo jeho úplným zničením. Již 
v roce 1992 bylo na základě stanoviska 
světových vědců Středozemní moře 
na některých místech až z 95 procent 
mrtvé. Přitom pokud zmizí ze světo
vého vodstva plankton, zmizí spolu 
s ním i lidstvo. Takové jsou výchozí 
teze inscenátorů, kteří se pouštějí na 
pouť za záchranou vody. Přesněji na 
ni posílají Vodníka Lopucha před
staveného sice precizně vyrobenou, 

avšak neškoleně vedenou marionetou 
odkazující k tradici českého lidového 
loutkářství.

Tvůrci se tentokrát uchýlili 
k mnohem konkrétnější divadelní 
intervenci, ať už prostřednictvím 
úvodní scény s loutkami, nebo „for
bínových“ výstupů druhého vodníka, 
kterého trochu po vzoru normalizační 
televizní produkce s respektem ke 
všednodennímu domácímu pohodlí 
ztvárňuje kvazi činoherně Jan Brejcha. 
Tyto více než konkrétní a zbytečně 

deskriptivní scény propojují jed
notlivé obrazy zachycující tajemné 
dálavy, africkou poušť i podmořský 
svět, kam se Lopuch vydává, aby 
zjistil, proč se z krajiny vytrácí voda. 
Zde konečně dojde na precizně zvlád
nutou vizualitu, stínové divadlo či 

filozofickomytologickou inspiraci. 
Zhmotňuje se tu sumerský bůh Enlil, 
o kterém Epos o Gilgamešovi tvrdí, že 
na Zemi seslal potopu a jiné pohromy 
poté, co se lidé přemnožili a rušili ho 
ve spánku svým křikem. Enlil v insce
naci spočívá v přízračném vodním 
sarkofágu, který střeží dvojice hlídačů, 
a tento obraz je pomyslným vyvrchole
ním vizuálnězvukové poutě.

Vodu jako by tentokrát vytvářely 
dva separátní týmy, jednak původní 
trojice, vyznávající absolutní svobodu 
imaginace, jednak druhá parta inklinu
jící k divadelní „alternativě“ za každou 
cenu, v tomto případě bohužel prová
zenou nezvládnutým řemeslem. Zaklá
dající členy doplnili herci z Katedry 
alternativního a loutkového divadla 
DAMU, těžko říct, nakolik svým zása
hem přetavili estetiku původního 
jádra natrvalo. Snad se ve třetím živlu 
TABULA RASA vyhne divadelní ilustra
ci a slovnímu balastu a vrátí se k tomu, 
čím je výrazná a odlišná od ostatních.

marcela maGdová

TABULA RASA, Praha – kolektiv: Voda. 
Koncept a režie kolektiv, scénář Ivo 
Mathé ml., scénografie Mikoláš Zika a Jan 
Brejcha, hudba Petr Slunečko, light design 
Šimon Janíček. Premiéra 24. října 2022 
v Divadle Archa.

v obrazech zachycujících tajemné 
dálavy konečně dojde na precizně 
zvládnutou vizualitu,  stínové 
divadlo či filozoficko-mytologickou 
inspiraci FOTO MIKOLÁŠ ZIKA

úkony, vytváří dojem světalaboratoře, 
světa sice do jisté míry známého, ale 
zároveň děsivého.

Výrazně jí to ovšem usnadňuje 
nesmírně pomalé tempo inscenace, 
repetitivní a tísnivá hudební složka, 
repliky ze záznamu, důraz na strnulé 
herectví, bezčasí a celkově lynchovsky 
surrealistická nálada. Oproti ostatním 
inscenacím sezony se zde činoherní 
herectví dostává na samu mez svých 
možností, na dosah alternativního 
pojetí divadelního vyprávění.

Bezejmenná dívka přijala místo 
noční hlídačky v továrně. Časem se 
ukáže, že komplex může být ohrožen 
vlkem. Ona a její kolega Clemens 
(Jan Hušek) neustále čekají na nějaký 
vzrušující impulz, který by je vytrhl 

z jednotvárné práce. Vlka tedy přijí
mají s povděkem. Roztržitý šéf (Lukáš 
Černoch) je přiměje připravit na šelmu 
pasti. Dívka se prostupně konfrontuje 
s dalšími zaměstnanci, kteří mají 
stejné jméno Lose, jako by to byly jen 
nahraditelné, sériově vyráběné pro
vozní součástky (Marta Vítů a Jaroslav 
Achab Haidler). A čím dál víc prorůs
tá vlkem i továrnou. Vlk vyprávění 
rámuje, objevuje se v jakémsi typo
grafickovizuálním prologu, jeho 
možná existence se neustále promýšlí. 
Postupně nabývá podobu vnitřního 
vlka, nějaké divokosti a nespoutanosti, 
kterou v sobě dívka má, ale pro silně 
racionální a analytický způsob bytí 
ho nedovede odpoutat. Nebo aspoň 
ne jinak než na úrovni řeči, čímž se 

inscenace řadí po bok Amerického 
bizona a Anšlusu.

Shrnuto: Lze konstatovat, že výběr 
hostující scény není z technických 
důvodů ideální, na druhou stranu 
Komedie si za dobu, co je ředitelem 
Daniel Přibyl a uměleckým šéfem 
Michal Dočekal, vybudovala poměrně 
slušnou pozici coby scéna pro divadlo 
jakési šedé zóny mezi experimentální 
a konvenční tvorbou, které přitahuje 
podobné diváky jako ústecký Činohe
rák. V tomto ohledu dává spolupráce 
smysl. Technické limity jsou jistě řeši
telné, umělecké tečny jsou pak natolik 
silné, že nelze než si přát, aby nezů
stalo jen u výjimečného projektu, ale 
stala se z něj očekávatelná a očekávaná 
součást programu obou scén.

Činoherní studio Ústí nad Labem – David 
Mamet: Americký bizon. Režie David 
Šiktanc, dramaturgie Karel F. Tománek, 
výprava Juliána Kvíčalová, hudba 
La Petite Sonja, Hank J. Manchini. 
Premiéra 15. října 2021 (v Komedii 
16. února 2022).

Činoherní studio Ústí nad Labem – 
Jaroslav Rudiš: Anšlus. Režie Josef 
Doležal, dramaturgie Norbert Závodský, 
výprava Martin Šimek, hudba Ondřej 
Švandrlík. Premiéra 3. prosince 2021 
(v Komedii 31. března 2022).

Činoherní studio Ústí nad Labem – 
Anton P. Čechov: Višňový sad. Režie 
David Šiktanc, dramaturgie Tereza 
Marečková, scénografie Jan Štěpánek, 

kostýmy Zuzana Bambušek Krejzková, 
hudba Vladimír Franz. Premiéra 27. února 
2022 (v Komedii 12. dubna 2022).

Činoherní studio Ústí nad Labem – Josef 
Formánek: Mluviti pravdu. Režie Filip 
Nuckolls, dramaturgie Jiří A. Trnka 
a Kateřina Součková, scénografie Lukáš 
Kuchinka, kostýmy Jan C. Löbl, hudba 
Ondřej Švandrlík. Premiéra 18. června 
2022 (v Komedii 26. září 2022).

Činoherní studio Ústí nad Labem – 
Gianna Molinari: Tady je všechno ještě 
možné. Režie Ivan Buraj, dramaturgie 
Tereza Marečková, výprava Katarína 
Hládeková, hudba Matúš Kobolka. 
Premiéra 22. dubna 2022 (v Komedii 
19. října 2022).

Andrea Buršová  jako zpěvačka lina 
a Miroslav Hanuš v roli konferenciéra 
kašpara FOTO ALENA HRBKOVÁ
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Divadlo „teď a tady“ na křižovatkách dějin
Mezinárodní festival Pražské křižovatky 
se zrodil z iniciativy pražského Národ
ního divadla a nadace Vize 97 v říjnu 
2016, k nedožitým osmdesátinám 
Václava Havla. Občansky angažovaný 
odkaz svého duchovního patrona napl
nil hned v nultém ročníku, když se pro
zíravě zaměřil na postsovětský východ. 
Připomeňme si tehdy určující historic
ké souřadnice: v zimě 2013/2014 byl 
v ukrajinském Kyjevě krvavě potlačen 
proevropský Majdan, na jaře 2014 Rus
ko anektovalo ukrajinský Krym, v roce 
2015 si běloruský prezident Lukašenko 
ve zmanipulovaných volbách zajistil 
dalších pět let diktatury, zatímco spiso
vatelka Světlana Alexijevičová získala 
Nobelovu cenu, a konečně v parlament
ních volbách v Rusku v září 2016 získa
la prokremelská strana Jednotné Rusko 
historicky nejlepší výsledek a posvětila 
Putinovu neomezenou moc…

Na festivalu byly v roce 2016 výrazně 
zastoupeny všechny tři země. Divadla 
i osobnosti oponující režimu tehdy ješ
tě nacházely v lokálních podmínkách 
Běloruska, Ukrajiny i Ruska možnosti 
alternativní či paralelní působnosti. 
V letošním jubilejním pátém ročníku 
festivalu (ročníky 2020 a 2021 zne
možnil koronavirus) nemělo publikum 
možnost setkat se s žádným souborem 
z iniciačních zemí, který by přicestoval 
ze své domoviny. Brutální mocenské 
tažení diktátorů Putina a Lukašenka 
proti každému svobodnému projevu, 
divadlo nevyjímaje, proměnilo umě
leckou arénu v místo, kde se v „lepším“ 
případě předstírá, v horším vraždí. Je 
pochopitelné, že se mnozí scéničtí 
umělci, jejichž práce je závislá na 
svobodě tvorby „teď a tady“, uchýlili 
do exilu. Paradoxně tím leckde (u nás 
například v Cirku La Putyka) obohatili 
kreativní prostor divadelní Evropy.

Tak se stalo, že nonkonformní 
varšavská scéna Nowy Teatr na Nové 

scéně Národního divadla dvakrát 
uvedla inscenaci 1‚8 M, v níž hrají 
herci z Běloruska, přihrávají herci 
z Polska, tlumočí herci z Česka a pod 
kterou je jako autor a režisér podepsán 
původem Rus se sibiřského Irkutska, 
dnes evropsky uznávaný a žádaný 
divadelník Ivan Vyrypajev (*1974). 
Mnohostranně nadaný, činorodý 
a svébytný tvůrce, jenž se v Moskvě 
mezi lety 2002 a 2015 vyhranil ve sku
tečnou osobnost, přesunul v létě 2016 
své těžiště do Polska, s Ruskem však 
nadále udržoval živý kontakt. Prestižní 
ruská divadla uváděla jeho přemýšlivě 
apelativní texty a zvala ho ke spolu
práci. To vše až do 8. března letošního 
roku, kdy dal na protest proti Putinově 
vojenské invazi na Ukrajinu ruským 
státním divadlům pokyn, aby jeho 
autorské tantiémy převáděla na konto 
ukrajinským uprchlíkům. Reprízy 

jeho her byly šmahem „pozastaveny“, 
s čímž ostatně počítal. Vyrypajevovo 
následné rozhodnutí vzdát se ruského 
občanství a přijmout polské (v květnu 
toho roku) bylo vzhledem k jeho lidské 
i umělecké integritě zákonité.

Nevím, kdy a jak vznikla myšlenka 
vytvořit inscenaci 1‚8 M ani jak byl 
sestavován tvůrčí tým, soustředěný 
kolem sedmi špičkových běloruských 
herců na útěku. Celý projekt je z bez
pečnostních důvodů zakonspirován 
a jeho středobod – Ivan Vyrypajev – je 
ve své autorské praxi zřejmě poprvé 

„pouze“ redaktorem „příběhů“ cizích 
reálných hrdinů, které pro něj na mís
tě činu shromáždil anonymní bělorus
ký dramatik. Osobní, zcela autentická 
svědectví osmi skutečných účastníků 
pokojných masových demonstrací 
v Minsku po zfalšovaných prezi
dentských volbách v srpnu 2020, 

potažmo Lukašenkových politických 
vězňů a jejich blízkých, mají formu 
dopisů z vězení, soudních výpovědí 
i intimních zpovědí; každé z nich je 
palčivě konkrétní, jedinečné a stateč
né, všechna dohromady jsou drtivou 
obžalobou absurdity a svévole Luka
šenkova režimu.

Prostorově vizuální koncept insce
nace, vytvořený scénografií Karoliny 
Bramowicz a Vyrypajevovou režií, 
svědčí o vzácné citlivosti i praktičnosti 
sehraného tandemu. Hrací plochu 
vymezuje bílý textilní „širokoúhlý“ 
horizont, rozstřihaný jako žaluzie na 
třicítku vlnících se svislých pruhů, skr
ze něž herci vstupují en face do prosto
ru hry. Jeho hlavní proměny se dějí na 
podlaze: světlo shůry zde může vyme
zit bílý kruh (bezpečí?), žlutý čtverec 
podlahu vězeňské cely a červený čtve
reček 1‚8 × 1‚8 m představuje plochu, 

která v současné době v běloruských 
věznicích připadá na jednoho vězně…

Proud naléhavých, do publika ote
vřených hereckých monologů, prová
zených velmi střídmou, leč výmluvnou 
akcí, je rytmicky i obsahově členěn, 
usměrňován a umocňován jemnými 
chvějivými přesvity a prokládán sérií 
sugestivních dokumentárních sek
vencí, promítaných na horizont jako 
na projekční plochu. V této názorné 
revokaci vzestupu a pádu běloruské 

„červenobílé“ revoluce jsou obličeje lidí 
pro jistotu rozmazány. Vstupní motiv 
projekce – živé oči – však přetrvává ve 
tvářích všech osobně zaangažovaných 
aktérů. Inscenace začíná a končí spo
lečným zpěvem běloruské lidové písně, 
jenž se na konci mění v pronikavý 
křik. Patrně našel inspiraci v „minutě 
křiku za Bělorusko“, kterou v květnu 
2021 před běloruskou ambasádou ve 
Varšavě uskutečnila občansky angažo
vaná polskoběloruská performerka 
Jana Szostak, jež si pro jinou veřejnou 
příležitost pořídila sukni s portréty 
běloruských politických vězňů. To 
vše bylo před 24. únorem 2022, kdy 
Bělorusko „zastínila“ Ukrajina… Vpád 
nové „reality“ proměnil i Vyrypajevovu 
inscenaci: dvojice polských herců, uvá
dějící diváky na začátku představení do 
dějinných souvislostí, vzdává na konci 
hold bratrům a sestrám na Ukrajině 
a na bílý horizont se projekcí rozvine 
žlutomodrá vlajka. Sláva Ukrajině, 
Bělorusku i všem dalším, jejichž svobo
da je v ohrožení.

vlasta smoláková

Nowy Teatr, Varšava – Ivan Vyrypajev: 
1‚8 M. Režie Ivan Vyrypajev, scénografie 
Karolina Bramowicz, kostýmy Maria 
Duda, hudba Jacek Jędrasik. Premiéra 
28. prosince 2021 (psáno z uvedení na 
Pražských křižovatkách 18. a 19. října 
2022).

Nonsensový bejbypank
Po interaktivních hudebních Libozvu
cích, které se úspěšně drží na repertoá
ru divadla Minor od roku 2015, připra
vil režisér Jiří Austerlitz s hudebníkem 
Markem Doubravou a částečně obmě
něným kolektivem herců barevný kon
cert nonsensové poezie s podtitulem 
Zbystři smysly pro nesmysly, nazvaný 
Tramtárie. Právě nesmysly jsou totiž 
podle režiséra v době zatěžkané závaž
nými tématy třeba – a tak je vytrvale 
nabízí jak dětem, tak dospělým.

Jeho novinka pokračuje v drama
turgické lince inscenací skončí to 
ústa, kterou v roce 2016 připravil se 
studenty KALD DAMU v Divadle DISK, 
a 100 nejkrásnějších českých básní, jež 
měla premiéru před rokem v divadle 
Komedie, kam si s herci z Minoru reži
sér zaběhl přes ulici. Vedle těchto pro
jektů, v nichž Austerlitz přetavil básně 
v čirou divadelní poezii, však Tram
tárie navazuje i na další jeho počiny 
z posledních let: skvělé Oči v sloup ze 
Studia Hrdinů i dvě loňské o něco roz
poruplnější inscenace, jež ovšem svými 
názvy vtipně pojmenovávají Austerli
tzovo pojetí divadla – Lidé chodí sem 
a tam divadelní skupiny Boca Loca Lab 
a Po celou dobu představení probíhá 
představení z brněnského HaDivadla. 
Všechny tyto tituly spojuje systema
tické zkoumání hranice toho, co je to 
divadlo, a maximální soustředění na 
ono magické tady a teď, sdílené herci 
a diváky.

Čáry máry, kolesa od lesa, brun-
dibáry, člobrdo natvrdo, hrnky brnk, 
kocour je v roští, vrabec frnk, tak napří
klad odříká Matěj Šíma hravé dětské 
zaklínadlo, přičemž přejde přes scénu 
a s posledním slovem zmizí v portálu. 
Jindy tento principál v černém cylindru, 
kalhotách a červeně opásané bílé košili 

doprovází herecké kolegy na housle 
anebo je honí po sále v bílé kukle se 
strašidelným výrazem jako monstrum 
připomínající křížence sněhuláka 
s upírem a křičí: Před poezií se nescho-
váš! Jako úkryt přitom hercům obecně 
slouží dvě rozpojené Urampy po 
stranách jeviště, zpoza nichž střídavě 
vykukují a především po nich přijíždějí 
na scénu jako na klouzačce nebo se 
tudy naopak snaží vysápat pryč. Tento 
princip se ale po nějaké chvíli vyčerpá, 
a tak přichází na řadu trampolína skry
tá v podlaze uprostřed jeviště či vysoké 
žebříky v popředí. A když už se začíná 
zdát, že scéna hercům naopak překáží, 
vyrážejí směle do hlediště.

V uličkách mezi diváky se tak 
postupně představují Vendula 

Holičková, která je naučí všechny dru
hy pavouků, roztříděné do vtipných 
kategorií, Kateřina Neznalová s rýmo
vanou poučkou o tom, že například 
slipy nejsou trenky a trenky nejsou 
slipy, a Sára Vosobová se slovními 
přesmyčkami, znějícími jako hlasové 
cvičení: Co se to hlubí v nořinách? 
Tím vším prochází hospodyňka Bára 
Mišíková s taškou na kolečkách, vypo
čítávajíc domácí práce, které již stihla 
zastat. Každá si někdy získá pozornost 
celého sálu a jindy baví jen skupinu 
diváků kolem sebe, přičemž se jejich 
monology slévají v jedinou, důsledně 
rytmizovanou, bláznivou melodii.

Pestrobarevné kostýmy mísí kaba
retní a cirkusové prvky, s výjimkou 
turistického outfitu Jiřího Knihy, který 

s batůžkem, ve volných manšestrácích, 
zastrčených do károvaných podkolenek, 
v bundě a slamáku nejživěji komuni
kuje s diváky a s nakažlivým sluníčkář
ským výrazem je oslovuje jako nejrůz
nější zástupce lesní fauny a flóry. Vedle 
principála je tu také krotitel v podání 
Josefa Havelky, který většinu času mlčí, 
načež přebije veškeré snažení kolegů 
výkřikem do tmy: Popletený pták řek 
kvák! a jako by nic odejde. Nakonec se 
ovšem v ptáka skutečně promění, když 
s pytlem na hlavě z ničeho nic začne 
kvokat, a to tak realisticky a přitom gro
teskně, jako kdyby slepice hrála člověka.

Ačkoli jde o hercovu první spolupráci 
s Jiřím Austerlitzem a herecké výkony 
jsou v inscenaci nebývale vyrovnané, 
podpořené osobnostmi jednotlivých 

aktérů, právě na Havelku s kuřátkově 
blonďatými vlasy a vyvaleným kukučem 
si po čase pravděpodobně vzpomenete. 
Stejně jako na kníratého, dlouhovlasého 
Fedira Kise v nejbarevnějším kostý
mu se vzorovanou kravatou, který už 
v inscenacích Oči v sloup a Lidé chodí 
sem a tam dokázal, že je se svým kou
zelně naivním úsměvem ideálním inter
pretem Austerlitzovy divadelní poetiky: 
jeho výraz, když brnkne na strunu 
a bendžo vydá zvuk, je výrazem dítěte, 
které poprvé objevuje svět, i bytostně 
přítomného herce, jenž sám sebe – 
a tím i diváky – nepřestává překvapovat.

Kromě houslí a bendža dění živě 
doprovázejí – jak je v Minoru zvykem – 
i další hudební nástroje, především 
basa v rukou herce a hudebníka Jana 
Hrovatitsche, jemuž ovšem stačí 
i pouhé dvě paličky a stěna Urampy 
a jakýkoli absurdní výstup promění 
v hudební číslo svádějící diváky k nad
šenému podupávání do rytmu. Jindy 
je herci k participaci vyloženě mani
pulují, podobně jako na rockových 
koncertech, v jejichž vtipnou parodii 
se tak představení postupně zvrhává, 
připomínajíc poetiku „bejbypanko
vé“ kapely Kašpárek v rohlíku. A tak 
publikum nadšeně skanduje a zpívá 
s herci: Každý pátek na hlavu si dám – 
sýrový plátek, sýrový plátek – podá mi 
ho z lednice chlupatá opice! a všichni 
jsou – aspoň na necelou hodinku – 
šťastní.

kateřina kykalová

Minor, Praha – Jiří Austerlitz: Tramtárie. 
Režie a scénář Jiří Austerlitz, dramaturgie 
Iva Kopecká a Petra Zichová, scéna a kos-
týmy Kristýna Täubelová, světelný design 
Jan Komárek, hudba Marek Doubrava. 
Premiéra 23. října 2022 ve Velkém sále.

Proud naléha-
vých monologů 
je umocňován 
jemnými chvě-
jivými přesvity  
a prokládán sérií 
sugestivních 
dokumentárních 
sekvencí FOTO 
MAURYCY  
STANKIEWICZ

Bára Mišíková 
koření dort 
a ostatní jen 
mlsně přihlížejí  
(zleva sára 
vosobová, 
vendula 
Holičková, 
kateřina 
neznalová, Josef 
Havelka a fedir 
kis) FOTO ZBYNĚK 
HRBATA

KritiKa



7

Albee v Ungeltu. Jde to, ale…
V novém překladu Pavla Dominika, 
v režii Jiřího Pokorného a s Davidem 
Švehlíkem jako Jerrym a Ondřejem 
Brouskem v roli Petera zařadilo Divadlo 
Ungelt do svého repertoáru klasiku 
amerického moderního dramatu, hru 
Edwarda Albeeho Příběh ze zoo. Insce
nace dá zaznít kvalitám textu, staví na 
hereckých výkonech, jako celek je to 
slušný kus, ale něco mu schází.

Dvě lavičky, mezi nimi fontánka 
s vodou, na zemi vrstva podzimně 
zbarveného listí. V pozadí, u obna
ženého vstupu na jeviště, jímž se 
vyznačuje prostor Ungeltu, jakési 
pouliční reklamní nápisy. Přijde Peter 
v šedivém vycházkovém obleku, na 
hlavě klobouk, v ruce knihu. Usedne, 
čte. Po chvíli se objeví Jerry – v džínách, 
trochu umolousaném triku a rozepnu
tém ošuntělém dlouhém baloňáku. 
Začne na Petera mluvit. Neodbytně, 
dotěrně. Vyptává se. Pak taky mluví 
o sobě. A o sobě hovoří čím dál víc… 
David Švehlík, který je u mnohých 
zapsán jako herec minimalistického 
výrazu, jenž se celý seriál dokáže 

tvářit v podstatě stejně (viz třeba Život 
a doba soudce A. K.), tak týž Švehlík 
tady rozvine široký výrazový rejstřík 
včetně řinoucí se mluvy, rázných gest 
a nervních pohledů. Ondřej Brousek 
svého Petera pojímá jako už poněkud 
usedlého chlápka, který má na krku 
rodinu s dětmi a zvířaty a potřebuje 
si tu a tam pro sebe urvat chvíli klidu. 
Na Jerryho dotírání reaguje gentle
mansky zdrženlivě, klidný však úplně 

není – neustále si urovnává sako, 
přesedá si, mne si ruce, neví, co si má 
o nastalé situaci přesně myslet. Ale 
gumově poddajný není: když se ho 
Jerry svými útočnými řečmi osobně 
dotkne, hájí si svůj prostor, svoji inte
gritu. A jeho energie se přímo provalí 
ve finále, kdy v sobě při fyzickém 
souboji probudí až zvířecí síly, změní 
se mu tón hlasu a tvář dostane výraz 
bytosti ve smrtelném zápase.

Jistě už sám Albeeho text, ale také 
jeho jevištní ztvárnění v Ungeltu 
poskytuje zejména Švehlíkovi prostor 
pro to, co se zprofanovaně nazývá 
herecký koncert. Je to pojetí tedy slu
žebné, jenže až moc. Všechny ostatní 
složky inscenace jsou totiž statické, 
prakticky nehybné. Svícení je omeze
no na jednu hladinu (ve stylu Franto, 
nějak mi to nasviť, ať na sebe vidíme). 
Hudba Nikose Engonidise je natolik 
decentní, „neviditelná“, že postrádá 
jakoukoli charakterizační sílu.

Edward Albee napsal Příběh ze 
zoo v roce 1958, český překlad Wandy 
Zámecké pod titulem Stalo se v zoo 
vyšel o šest let později. Rok na to hru 
zařadil do svého repertoáru, jako jed
nu ze svých prvních inscenací, právě 
založený Činoherní klub (v režii Jana 
Kačera). Ředitel Ungeltu Milan Hein 
se vyznává, že Kačerova inscenace jej 
v mládí uchvátila a nyní si zařazením 

Albeeho dramatu do repertoáru svého 
divadla plní dávný sen. Přibyl mu tedy 
titul, který dává zaznít nadále aktuál
nímu poselství o samotě moderního 
člověka uprostřed milionů jiných lidí. 
K tomu slouží velmi současně a přiro
zeně znějící Dominikův překlad a sou
středěné herectví obou představitelů, 
ne však „zbytek“ inscenace. Příběh ze 
zoo se odehrává v reálném čase. Insce
nace Jiřího Pokorného působí preparo
vaně, jako kdyby se Jerry a Peter během 
těch zhruba osmdesáti minut ponořili 
do jakési od okolního světa odtržené 
laboratoře, aby mohli projevit svá ani
mální já. Výsledek proto nemá až tak 
daleko k poněkud akčnějšímu scénic
kému čtení.

Josef cHucHma
autor je editorem webu čt art

Divadlo Ungelt, Praha – Edward Albee: 
Příběh ze zoo. Překlad Pavel Dominik, 
režie Jiří Pokorný, dramaturgie Pavel 
Ondruch, výprava Jana Hauskrechtová, 
hudba Nikos Engonidis. Premiéra 22. října 
2022.

Sedět před samopalem a spát
Zdá se mi, jako by si divadlo a divadel-
níci tváří v tvář současným problémům 
světa, a to ať jde o ekologii, uprchlickou 
vlnu, nástup extremistických hnutí 
a politických diktátorů a autokratů, či 
nyní o válku na Ukrajině a energetickou 
krizi, nevěděli rady. Jako by staré dra-
matické texty či příběhy a mýty ani hry 
současných dramatiků nestačily tempu 
doby, proměn situací a lidí v nich. A tak 
se divadelníci všeho vyznání, přístupů 
a forem práce uchylují ke sdělování 
faktů. Na jevišti teď čím dál častěji stojí 
či sedí herci a vodopádem informací 
zahlcují diváka dokumentárními čísly, 
snímky aktérů a popisem jejich osudů. 
Divák se ocitá v situaci uvězněné oběti, 
na kterou herci jako ze samopalu střílejí 
fakta, fakta, fakta…

 
Neříkám, že je to jen špatně. Divadlo 
vždy bylo i místem pro získávání infor
mací a dosud anonymní aktéři lidských 
tragédií si zajisté zaslouží, aby se 
o jejich životech a často i smrti aspoň 
takto vědělo, aby nebyli zapomenuti, 
opomenuti. Nicméně pokud tento 
směr divadla sledujete dlouhodobě, 
začnete být vůči těmto způsobům prá
ce apatičtí, výsledek se míjí záměrem. 
A jen pár inscenací se vám zahryzne do 
těla a hlavy a vy se empaticky či inte
lektuálně posunete, více si uvědomíte, 
co se kolem děje, jaké to má dopady, jak 
se cítí a chovají lidé třeba i nedaleko od 
vás, či dokonce přímo ve vašem okolí.

Píšu teď o festivalu Palm Off, ale 
tyto tendence jsme mohli zaznamenat 
i na dalších festivalech či podzimních 
divadelních premiérách u nás. Nedávno 
jsme například psali o produkci soubo
ru Teď nádech a leť Hranice. Co chtějí? 
Co chceme? (festival …příští vlna/next 
wave…) o dění v zóně výjimečného sta
vu na hranicích mezi Polskem a Bělo
ruskem. Diváci byli doslova uvězněni 
v kruhu nad hromádkou oděvů a donu-
ceni pasivně naslouchat, píše autorka 
recenze Veronika Boušová. Na jiném 
místě tohoto čísla se Vlasta Smoláková 
věnuje produkci Ivana Vyrypajeva 1‚8 M, 
již se souborem Nowy Teatr z Varšavy 
přivezl do Prahy a uvedl na Nové scéně 
Národního divadla v rámci festivalu 
Pražské křižovatky. I tam byli diváci 
přes dvě hodiny přikováni k sedadlům 
a naslouchali příběhům ze současného 
Běloruska za občasného doprovodu 
videí či fotografií promítaných na zadní 
oponu. Bylo to ovšem fascinující před
stavení, herecky precizní, bez nahodi
lých gest, bez nadbytečného psycholo
gizujícího podání, režijně ostře vedené, 
důsledně apelativní.

A právě apelativnost je podle mne 
míra, kterou můžeme použít pro hodno
cení či vnímání smyslu a dopadu projek
tů a produkcí tohoto směru divadla. Na 
PalmOff Festu, který se na angažované 
divadlo od svého vzniku orientuje 
a jehož šestý ročník se konal 14.–26. říj
na v pražském Divadle pod Palmovkou, 
byly takové – z pěti produkcí – hned tři. 
O dvou zbylých – Čepci Divadla Jozefa 
Gregora Tajovského ze Zvolena a domá
cím romeovi&julii2022 – jsme v DN již 
psali, a tak je ve svém textu opomenu. 
Každá z oněch dalších tří produkcí byla 
formálně jiná, používala zcela jiné diva
delní postupy a formy, nicméně každá 
se snažila v podstatě o to samé. Infor
movat diváka o popisovaných jevech 
a událostech a vyvolat v něm cosi jako 
pobouření, či dokonce zděšení, jež by – 
snad – v důsledku mělo vést k uvědomě
ní si jeho vlastní (spolu)odpovědnosti 
a nutit k větší občanské angažovanosti.

THe GAMe

Nejradikálněji k tomuto apelu přistou
pili slovinští herci z lublaňského sou
boru Slovensko mladinsko gledališče 
v performanci The Game. Diváky roz
sadili kolem mapy Bosny a Hercegoviny, 
Chorvatska a Slovinska namalované 
na zemi, sami seděli v prvních řadách 
mezi nimi a po dvě hodiny sdělovali 
fakta o konkrétních případech pře
kračování unijních hranic v letech 
2018–2020 lidmi z Blízkého a Střední
ho východu a Afriky a jejich násilném 
vracení policejními, či dokonce vojen
skými složkami zpět. A byla to otřesná 
svědectví evokující v mnohém divákovi 

fašistické vojenské i právní chování 
a postupy z dob druhé světové války. Po 
každém příběhu herec (či herečka) vstal 
a na jeviště přinesl nějaký k němu se 
vázající artefakt, občas připojil agresiv
ní akci. Rozbil židli, na které seděl, roz
třískal mobil, roztloukl sušenky, roztr
hal či něčím polil knihu, mapu, šatstvo 
a podobně. Někdy se i sám obnažil či 
jinak do akce zapojil. Pak si sedl zpět 
a ve výpovědi pokračoval další. A tak 
dále a tak stále dvě hodiny dokola. 
Inscenace má doma i ve světě vynikající 
ohlasy, získala řadu cen, ve mně však 
vyvolala rozpaky. Přes agresivitu akcí 
a zajímavé formální postupy se přeléval 
a mysl i emoce zahlcoval úmorný tok 
tisíců sdělovaných informací a faktů, 
který ubíjel pozornost a znemožňoval 
vnímat herecké akce jinak než jako 
víceméně očekávatelný komentář, po 
němž přijde další obdobný a pak další, 
až na jevišti vznikne výtvarná instalace, 
kterou si na závěr prohlédneme a o pří
padech přečteme na tabuli, na niž jejich 
policejní či novinové záznamy herci 
zavěšují. Když jsem se během produkce 
rozhlížel kolem, byli diváci čím dál 
apatičtější, rozpačití, zahledění do sebe. 
Máloco z toho, co se kolem nich a před 
nimi odehrávalo, je dokázalo vybudit 
a probrat. Bylo toho moc a bylo to stále 
stejné, od herců vlastně rutinní, byť 
někdy hodně divoké. Ovšem pro diváka 
bezpečné, ničím jej – krom faktů – nea
takující ani neprovokující.

BeILISův PříPAD

V českém kontextu byl daleko objev
nější životní příběh Mendela Beilise 

v inscenaci víceméně tradičního doku
mentárního střihu (zdivadelněné/
zdramatizované situace doprovázené 
komentáři, dobovými fakty a promí
tanými dokumenty) nazvané Beilisův 
případ. Ten skutečný se odehrál 
v letech 1911–1913 v Kyjevě a je vel
mi podobný těm, které se v té době 
objevovaly po celé Evropě (u nás hils
neriáda, ve Francii třeba Dreyfusova 
aféra). Dobře situovaný zaměstnanec 
cihelny, chasidský žid Beilis, byl na 
základě falešných obvinění perzekvo
ván a souzen z domnělé rituální vraždy 
třináctiletého křesťanského chlapce. 
Carská policie (a místní křesťanská 
společnost) na základě toho vyvolala 
vlnu antisemitismu, z čehož tvůrci 
odvozují politické machinace a repre
sivní metody nejen tehdejší carské, ale 
i dnešní ruské vlády. Dokumentární 
příběh proto propojují se současným 
politickým i zcela obyčejným, civilním 
děním na Ukrajině. Inscenace se tak 
láme do dvou rovin, které spolu v zása
dě nekomunikují. Stává se víceméně 
protiruskou politickou manifestací 
zdůrazňovanou poutači v rukou herců, 
na nichž jsou různá prohlášení, jež 
herci píší přímo před očima diváků. Ale 
ono to – obávám se – příliš nefunguje. 
K politické demonstraci měli tvůrci 
zvolit jiný příběh, jiné postupy. Beilisův 
případ je dostatečně silné téma, aby 
se na ně člověk mohl plně soustředit. 
Navíc na Ukrajině, jak o tom na počát
ku vypovídají sami aktéři, je kauza 
v podstatě zapomenutá, byť o ní sám 
Beilis po emigraci do USA vydal v roce 
1925 vlastním nákladem knihu The 
Story of My Sufferings (Příběh mých 

utrpení), na jejímž základě publikoval 
v roce 1966 Bernard Malamud román 
The Fixer (česky Správkař, Odeon 
1985), za kterou obdržel Pulitzerovu 
cenu. Zbytečně složitá forma produkce 
(diváci musí mít občas sluchátka, aby 
si vyslechli části textu či hudbu) se 
během pražského představení, kdy se 
zcela oproti dění na jevišti „rozjely“ 
českoanglické titulky, ještě víc kom
plikovala komunikaci tématu s diváky. 
Usledovat všechny roviny příběhu 
a dění na jevišti bylo takřka nemožné.

WASTe!

Závěrečné představení festivalu bylo 
z produkce Schauspiel Stuttgart. Insce
naci Waste! (Odpad!) spolu s herci 
a tvůrci německého souboru vytvořila 
renomovaná rumunská dramatička 
a režisérka, umělecká ředitelka divadla 
Teatrul Tineretului sídlícího ve městě 
Piatra Neamţ v rumunské Moldávii 
Gianina Cărbunariu (nar. 1977). Text 
vznikl v reakci na arogantní prakti
ky německých a rumunských firem 
likvidujících ekologicky závadný 
odpad, zejména kritizuje jejich hrubé 
chování k přírodě a místním obyva
telům a porušování evropských záko
nů. Vychází ze skutečného případu. 
V jednom menším rumunském městě 
a jeho okolí došlo ke kontaminaci 
vody, k úhynu ryb a závažným one
mocněním místní populace. Režisérka 
k této situaci přistupuje až nečekaně 
divadelně. Herce obléká do různých 
bizarních kostýmů, nechává je na jeviš
ti komentovat vznik produkce a vztahy 
mezi nimi, herci groteskním způsobem 
popisují místní situaci i chování firem, 
obracejí se i na diváky, vstupují mezi ně 
a vybavují se s nimi. Téma však jako by 
najednou unikalo, ředěno výtvarnou 
opulentností a zcizujícími hereckými 
akcemi. Je to hezké pokoukání a zají
mavé, bizarní jevištní vlnění, výtvarně 
oslnivé. Ale spíš k pousmání a zábavě 
než k apelativnosti zmiňované v úvodu. 
Fakta jen tak sviští kolem, pobouření 
nad chováním nadnárodních korporací 
i státní a místní správy se nedostavu
je. Takových případů známe i u nás… 
snadno si řekne divák.

A tak se dostávám k úvodní otázce, 
jak divadlem pojmenovávat aktuální 
společenská a politická témata, jak 
je inscenovat a hrát, co od takových 
produkcí chtít. Aspoň jedno řešení fes
tivaly Palm Off Fest, Pražské křižovatky 
i …příští vlna/next wave… nabídly. Po 
představeních se konaly veřejné dis
kuse s tvůrci, odborníky a diváky. I zde 
se ale ukázalo, jaký dopad produkce 
(a možná i tento typ divadla) mají. Vět
šina diváků se jich totiž neúčastnila…

vladimír Hulec

ondřej Brousek  v roli Petera (vlevo) 
a David Švehlík coby Jerry FOTO JAN 
MALÍŘ

Téma jako by 
unikalo, ředě-
no výtvarnou 
opulentností 
a zcizujícími 
hereckými akce-
mi…  Z inscenace 
Waste! němec-
kého schauspiel 
stuttgart FOTO 
ARCHIV FESTIVALU
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Režisér Pavel Khek vstoupil coby 
umělecký šéf Klicperova divadla 
do své čtvrté sezony. Teď se bude 
lámat chleba, zda si kdysi ředi-
telka Eva Mikulková vybrala 
dobře a také jestli mé rozhodnutí 
šéfovat Klicperáku bylo správné, 
říká s tím, že dva roky značně 
poznamenala covidová pande
mie. Nyní se musí i královéhra
decké divadlo, podobně jako 
všechna v republice, vyrovná
vat s dalšími strašáky v podobě 
inflace a energetické krize.

Jiří landa

Projevily se současné společenské pro-
blémy i v návštěvnosti Klicperova diva-
dla?

Situace je opravdu nebývalá. Naše diva
dlo bylo specifické v tom, že během lock
downů jsme byli všichni relativně zdraví, 
ale když se začalo hrát, stíhala nás jedna 
vlna onemocnění za druhou, takže jsme 
zrušili skoro čtyřicet představení, což už 
se na ročních tržbách projeví. Návštěvnost 
klesla obecně, navíc tu máme inflaci, zdra
žování energií, a tak stojíme před rozhod
nutím, jestli snižovat rozpočet na inscenaci, 
nebo zvýšit vstupné. Ani jedno teď není 
dobré řešení. Člověk by chtěl ušetřit, ale už 
není kde. I šetření ale může přinést nečeka
né výzvy. Mám teď novou zkušenost díky 
inscenaci hry Floriana Zellera Bílý jelen. 
Z úsporných důvodů jsem si poprvé zkusil 
vytvořit scénografii za pomoci našeho 
technického personálu a faktu, že ji Zeller 
ve hře podrobně popisuje. Nechci brát scé
nografům práci a fušovat jim do řemesla, 
ale upřímně – ušetřené peníze jsem mohl 
v inscenaci využít jinak.

HRADeC KRáLovÉ

Budete tedy nasazovat divácky vstřícné 
tituly?

Odpovím ano, ale snažíme se na to dívat 
z jiného úhlu. Chvilku jsme s dramaturgy 
zvažovali, jestli nenasadit více léty prově
řených titulů, ale nakonec jsme to zavrhli. 
Podle mě je teď čas dělat dobré divadlo. Je 
to paradox, ale divadlo potřebuje, aby byla 
doba těhotná událostmi – ekonomicky, 
geopoliticky či sociálně –, a tu teď máme. 

Nemůžeme si stěžovat, že není se k čemu 
vyjadřovat. Připravili jsme myslím atrak
tivní sezonu. Z šesti novinek budeme mít 
pět českých či světových premiér, ať už jde 
o zmiňovanou hru Floriana Zellera, nebo 
adaptaci Brochova románu Očarování, 
kterou nazkoušel ve Studiu Beseda Ondra 
Štefaňák, jehož Otcovrah mě v Divadle X10 
velmi oslovil. Pokračujeme tím ve směřová
ní Studia Beseda k alternativnějšímu reper
toáru. Od Vojtěcha Matochy jsme získali 
práva k dramatizaci jeho románu Prašina, 
poněvadž už dlouho jsem chtěl udělat 
rodinný titul. Do toho vstoupí s režií Diana 
Šoltýsová. Když Pavla Tomicová viděla její 
inscenaci Hany Aleny Mornštajnové, chtěla 
s ní něco nazkoušet. Dohodli jsme se na hře 
Gabriely Preissové Její pastorkyňa. Pavla 
před více než dvaceti lety hrála v Morávkově 
inscenaci Jenůfu, nyní bude Kostelničkou. 
Na konec sezony připravuje Tomáš Dianiška 
hru o Haně Krupkové, pozapomenuté české 
Matě Hari, pro Honzu Friče hru napíše René 
Levínský. Za mě je to divácky vstřícné a při
tom nové, současné a ambiciózní.

Kdy a proč vás napadlo ucházet se 
o umělecké vedení Klicperova divadla?

Když se v Městských divadlech praž
ských vyměnilo vedení, užíval jsem si práci 
režiséra na volné noze. Upřímně řečeno, 
šéfovská role má spoustu aspektů, které 
zase tak zábavné nejsou a na volné noze je 
řešit nemusíte. Jenže pak přišla s nabídkou 
ředitelka Eva Mikulková. Kdybych ji dostal 
z jakéhokoli jiného mimopražského divadla, 
asi bych na volné noze zůstal. Hradecké 
divadlo jsem však už v dobách studií pocti
vě sledoval. Děly se v něm velké věci, ať už 
šlo o éru Vladimíra Morávka, nebo později 
Davida Drábka. V nadsázce říkám, že Vladi
mír s Davidem Hradečáky vycvičili, a co by 
jinde neprošlo, je tu kvitováno s nadšením. 
Navíc jsem založením souborový člověk. 
Baví mě, když můžu herce kontinuálně úko
lovat a vidět jejich vývoj. V souborové diva
dlo stále věřím, byť všichni nějak tušíme, že 
mu částečně zvoní hrana. Nevím, jestli tu 
bude za třicet let. Přál by si to, ale mám jisté 
pochybnosti…

Příchod nového uměleckého šéfa 
s sebou nese i nepopulární kroky perso-
nální.

V tomto směru jsem konzervativní. Celý 
život si kladu otázku, jestli je to dobře nebo 
špatně. V naprosté většině případů jsem po 
příchodu do nového divadla nedělal „čist
ku“. Člověk nikdy neví, v jaké pozici tam 
herci byli dříve a co všechno zapříčinily 
mezilidské vztahy. Každý by měl dostat šan
ci a ideálně nejen jednu. Snažím se proto 
dávat všem úkoly, na nichž by mohli ukázat, 
co umějí, a třeba ze sebe shodit batoh, který 
si nesli z minulého vedení. Někdy to gene
ruje stav, že máte v souboru lidi, které byste 
si sám nevybral, ale věřím na jistou evoluci – 
kdo zůstat má, zůstane. Těsně před mým 
příchodem z Klicperova divadla odešlo 
několik velmi silných hráčů – Zavičár, Skle
nář, Anděl. Musel jsem tedy rychle zalepit 
díry a najít někoho kvalitního, kdo by chtěl 

do angažmá na oblast, což už dnes bohužel 
není ambicí všech absolventů hereckých 
škol. I před touto sezonou mi odešly dvě 
herečky, už jsem se ale naučil nebrat si to 
osobně. Pokud je člověk nespokojený, je 
pro obě strany lepší, aby angažmá ukončil. 
Každý odchod znamená příležitost pro nový 
příchod, který souboru dodá nové impulzy.

Rozvedl byste myšlenku o formování 
hradeckého diváka?

Jak Vladimír Morávek, tak David Drábek 
hradeckému publiku neustále nabízeli něco, 
co šlo za hranice realističnosti a konvenč
nosti. Byli sví a originální a od těch dob 
si tu diváci libují v grotesknosti, ironizaci 
situací, dělání si srandy i z vážných věcí, 
což je skvělé, ale má to i opačné konsekven
ce. Když jim nenabídnete pohled vybou
lenou groteskní optikou, mají pocit, že je 
to až příliš vážné. Souvisí to i s herectvím. 
Když jinak výborným hercům skvěle se 
pohybujícím v grotesknosti a zkratce dáte 
za úkol, aby vám řekli něco úplně obyčejně, 
čistě po obsahu, jsou najednou nesví. Chci 
hledat optimální míru obou přístupů.

Popíchl vás příchod do Hradce k tomu, 
aby i vaše režie byly trochu jiné?

Určitě. Zatím je to ale proces, který není 
ukončen. I proto jsem si nyní vybral Flo
riana Zellera, u něhož se dá tento přístup 
realizovat snadněji. Jeho hra totiž nemá 
jasný děj a divák bude odcházet s lynchov
ským pocitem, kdy neví, která z nabízených 
verzí je ta pravá. Bílého jelena bych si zřej
mě před deseti lety nevybral a ani nevím, 
jestli bych byl schopen ho urežírovat. Díky 
Hradci se pouštím i do mnou zatím nepro
bádaných vod.

MLADá BoLeSLAv

Po DAMU jste se v roce 2007 ocitl v Měst-
ském divadle Mladá Boleslav.

A to jsem byl ještě na DAMU typ studen
ta, který konzervativním mladoboleslav
ským divadlem opovrhoval. Postupem času 
jsem ale pochopil, že jde spíš o konkrétní 
práci. Petr Mikeska, se kterým jsme dlou
holetí přátelé a spolužáci, mě tehdy coby 
režisér přizval jako dramaturga k Lorcově 
hře Dům Bernardy Alby. Naše napojení bylo 
neskutečné, inscenaci jsme dělali téměř 
v dramaturgickorežijním tandemu. Po 
každé zkoušce jsme chodili na kafe nebo na 
skleničku, stále ji řešili a na ubytovně probí
rali do rána. Šlo o inscenaci s čistě ženským 
obsazením, kdy se během příprav mohou 
stát dvě věci: buď se vám herečky zhádají 
do bezvědomí a celé se to rozpadne, nebo 
se naopak stmelí ve velice sdílné atmosféře. 
Jakmile je pro téma získáte, začnou táhnout 
za jeden provaz a vydrží víc než chlapi. 
Výsledek může být neskutečně silný. To byl 
případ Alby i v Hradci nedávno nastudova
né Hany v režii Diany Šoltýsové.

V Domě Bernardy Alby jste spolu-
pracoval s Ninou Divíškovou, kterou 
jste posléze obsadil i do Dostojevského 
Něžné hrané v A studiu Rubín. Jak byste 
charakterizoval její herectví?

Osudu jsem vděčný za dvě setkání s vel
kými herečkami, s Jarkou Adamovou a právě 
s Ninou. Díky nim jsem trochu pochopil, co 
znamená herectví této velikosti. Obě dámy 
byly sice diametrálně odlišné, stejně jako 
jejich přístup k práci a lidem, ale obě mi daly, 
aniž to tušily, velkou část mého divadelního 
vzdělání… Jarka byla ostřejší a neúprosná. 
Pro ni divadlo znamenalo Umění. Jakoukoli 
faleš v hereckém projevu okamžitě nemi
losrdně napadla. Nedokážete si představit, 
co se dělo v prvním ročníku na DAMU, kdy 
k ní studentky chodily na monolog Médey. 
Většinou se nedostaly přes první dvojverší 
a postupně končily na toaletě, kde brečely. 
Když se na to dívám z dnešního hlediska, 
zřejmě šlo o psychický tlak přesahující 
hranice. Nicméně holky, které byly ochot
ny a schopny to ustát a akceptovat, v sobě 
dnes mají kus Adamové. Dokázala do vás 
zasít úžasné věci a taky pokoru k herectví! 
Nina byla úplně jiná. Nenápadná. Záhy jsem 
pochopil, že zcela záměrně. Dlouhou část 
zkoušení mapovala situaci a nasávala pří
stupy ostatních. V Bernardě měla sice malou 
roli, ale během měsíce se lehce doladila 
k tomu, co po ní Mikeska a Khek chtějí. Vel
ké herečky vám dokážou v závěru zkoušení 
poslat postavu pokaždé trochu jinou. A vždy 
dobře. Jednou nám tu starou babku hodila 
somnambulně, pak racionálně nebo s větší 
či menší mírou šílenosti. Vnímala naše při
pomínky a v souladu s nimi si roli sama sta
věla. Obě dámy mi ukázaly, že práce na roli 
je velice osobní a herec k ní režiséra až tolik 
nepotřebuje. Je nutná zpětná vazba, reflexe, 
společná domluva, ale vlastní vytváření 
postavy je krásné dobrodružství, které za 
herce nikdo neudělá.

Které inscenace by charakterizovaly 
vaše působení v Mladé Boleslavi?

První byl Maupassantův Miláček, 
u něhož jsem pochopil, že mladoboleslav
ské divadlo musí být svým způsobem zába
va, show. Pokud tam diváka na dvě a půl 
hodiny zabavíte, nemusíte se zdráhat insce
nací říct i něco závažného. Miláčka jsem 
proto inscenoval lehce, ale když se zjistilo, 
že tento duševní mrzáček je hajzlík mířící 
do parlamentu, v publiku to rezonovalo. 
Také jsme záhy zjistili, že mladoboleslavský 
divák, na rozdíl třeba od hradeckého, miluje 
velkou story. V dramaturgických plánech 
jsme tak šli po příbězích osobností jako 
Chaplin, Deburau, svatý Vojtěch. Na základě 
životopisných ság jsme se zároveň mohli 
vyjadřovat k tomu, co nás sžírá tady a teď. 
Zapomenout ale nesmím hlavně na Úplné 
zatmění, kde Paula Verlaina a Arthura Rim
bauda ztvárnili Petr Mikeska a Matouš Ruml.

Proč?
Petru Mikeskovi bylo tehdy dobře v urči

tých rolích, a protože ho mám rád, rozhodl 
jsem se jeho komfortnost napadnout, aby 
z ní mohl o něco dál. Připravil jsem ho na 
fakt, že zkoušení bude bolavé, náročné, 
plné hraničních situací, ale Petr tu odvahu 
měl a za Verlaina nakonec získal Thálii. 
S touto inscenací, která se bytostně dotýká 
homosexuality, alkoholismu a v níž Petr 
lítal po jevišti nahý, jsme šli v Mladé Bole
slavi na hranu. Nevěděli jsme, co to s diváky 
udělá. Lidé ji ovšem přijali a inscenaci fan
dili. Hranice konzervativního divadla lze 
lehce posouvat.

Co si představit pod pojmem hraniční 
situace?

Matouš a Petr jsou naturelem diametrál
ně odlišní lidé, i z toho důvodu jsem je do 
rolí obsadil. Dali jsme si za úkol se během 
dvou tří týdnů naučit text, abychom ho 
měli zažitý v šedé kůře a mohli už jen „varí
rovat“. Připravili jsme si vždy rámec situace, 
který jsme jeli třeba desetkrát za sebou, ale 
pokaždé si maličko změnili okolnosti. Kluci 
byli schopni být i čtyři hodiny zavření v jed
né místnosti a zkoušet si nesnesitelnost 
vztahu obou básníků, kdy se v nich bije 

Pavel KheK:

Je čas dělat dobré divadlo

za roli Paula verlaina získal Petr Mikeska 
Cenu Thálie 2013  (christopher Hampton: 
Úplné zatmění, režie Pavel khek, premiéra 
12. dubna 2013 v městském divadle mladá 
Boleslav) FOTO PETR VESELÝ

Kdyby 
nabídka přišla 
z jakéhokoli 
jiného mimo-
pražského 
divadla, asi 
bych na volné 
noze zůstal. 
hradecké 
divadlo 
jsem však 
už v dobách 
studií poctivě 
sledoval. děly 
se v něm 
velké věci.
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vzájemná přitažlivost s odporem, což 
bylo vyčerpávající jak fyzicky, tak psy
chicky. Nechtěl jsem, aby bylo znát, že 
něco hrají. V tom to bylo bolavé. Oproti 
běžné inscenaci jsme dílčí situace neje
li čtyřicetkrát, ale třeba stopadesátkrát. 
Tím se ale dostaly do hlubší vrstvy 
hereckého vědomí, což kluky ve finále 
osvobodilo. V šíleném provozu soubo
rového divadla se nám tenkrát podařilo 
domluvit a po pětihodinové dopolední 
zkoušce jsme se sešli v pět odpoledne 
na Malé scéně a všechny scény pilovali 
zas a znova třeba do půlnoci. To každý 
herec nedá. Měl jsem kolikrát pocit, 

jako bychom se tím nadšením vrátili na 
DAMU.

MěSTSKá DIvADLA PRAŽSKá

Proč jste z Boleslavi odešel?
Odvedli jsme velký kus práce, já 

jsem se cítil na jakémsi vrcholu a po 
pravdě nevěděl, kam by se dalo ještě 
jít. V jistém smyslu v tom také sehrála 
roli chuť být v Praze, dráždilo mě jít do 
nové konkurence. Nakonec rozhodla 
i osobnost Petra Svojtky a jeho zvlášt
ně svobodná nabídka. Do Městských 
divadel pražských jsem totiž nešel na 
pozici uměleckého šéfa, vzali mě tam 
jako kmenového režiséra. Spousta lidí 
si sice klepala na čelo, jak se budu já, 
takový egouš, podřizovat Zajícovi se 
Svojtkou, jenže mně to tehdy naprosto 
vyhovovalo. V Městských jsem během 
sezony připravil dvě inscenace a mohl 
nabírat zkušenosti i jinde. Nemusel 
jsem řešit věci spojené s šéfováním. 
Zároveň jsem se ovšem podílel na 
spoluvytváření dramaturgických plá
nů, což se v MDP řešilo velmi pečlivě. 
Nejsem sice člověk, který by rád seděl 
dvě patra pod zemí na několikahodi
nové poradě, ale našli jsme způsob, jak 
pět odlišných názorů vykomunikovat 
a sejít se na nějakém konsenzu – napří
klad na tématu Čapek, z nějž vznikla 
stejnojmenná inscenace. Byly to tři 
krásné roky.

Městská divadla pražská byla čas-
to spojována s mainstreamem.

Režisér, potažmo umělecký šéf 
musí vědět, pro jaké publikum divadlo 
dělá. Každý divadelník chce, aby v hle
dišti byli diváci, což ale neznamená 
podbízivé ústupky. Uvedu příklad. Na 
slovenských Shakespearovských slav
nostech jsem letos režíroval Hamleta 
v hlavní roli s Ľubošem Kostelným. Šlo 
o open air inscenaci na Bratislavském 
hradě, kam chodí jistá sorta diváků. 
Kdybych dělal Hamleta u nás v Besedě, 
byl by diametrálně odlišný a z hledis
ka divadelní kritiky a šmaku možná 
i zajímavější. Jenže musíte myslet na 
okolnosti, které vás determinují, při
čemž zároveň chcete, aby inscenace 
směřovala k co největší kvalitě. Posled
ních několik let si kladu otázku, zda je 
vůbec divadlo umění, nebo jen zábava. 
Asi je to obojí dohromady… Osobně se 
za slovo mainstream nestydím. Oscara 
také dostane film, který je kvalitní 
a zároveň osloví široké publikum. 
V Čechách dostane cenu film, který je 
ale podle návštěvnosti úplný propadák, 
naše představení na velké scéně vidí za 
rok mnohem více lidí. Snažím se proto 
už roky nacházet mezírku mezi oběma 
přístupy. Někam tam se snažím vměst
nat. Občas líp, občas hůř.

Máte vysněné texty, které byste 
chtěl inscenovat?

Ani ne. Snad jen Shakespeara. Asi 
to bude znít jako klišé, ale kdyby 
mi můj budoucí režijní život umož
nil nastudovat všech sedmatřicet 
Shakespearových her, šel bych do 
toho – a pak možná pověsil režii na 

hřebík. Shakespeare je o třídu výš než 
ostatní dramatici. V jeho hrách jsou 
totiž ukryta témata, která byla, jsou 
a budou aktuální. Navíc je pro mě jako 
tvůrce krásná ta obrovská svoboda, 
kterou vám dává. Tím samozřejmě 
neříkám, že jsou všechny jeho hry 
stejně kvalitní a ke každé bych lehce 
našel klíč. Zejména z těch historických 
musíte vykutat inscenovatelné a ostat
ní zahodit. Shakespeare navíc nepíše 
slova, ale situace, jejichž interpretace 
může být bezbřehá. A tak bych mohl 
pokračovat. Miluji Čechova, Ibsena, 
O’Neilla, Dostojevského, vážím si i sou
časných autorů. Nikdo z nich ovšem 
nemá ve svých dílech tolik vrstev. Po 
určité době u nich narazíte na písek, 
kde už není další možnost výkladu, což 

u Shakespeara nehrozí. Pátrání v něm 
je zábavné dobrodružství.

HoReČKA z JeŽíŠe

Vzpomenete si na svou první režijní 
zkušenost?

Spíš nezapomenu na okamžik, kdy 
jsem dělal asistenta režie svému peda
gogovi Karlu Křížovi u Verdiho Sicil
ských nešporů ve Státní opeře. Přes
tože šlo o lehce traumatizující zážitek, 
jsem za něj rád. Karel mě myslím zcela 
záměrně postavil před devadesátičlen
ný sbor a nechal mě s ním pracovat. 
Představte si dvacetiletého kluka, před 
kterým stojí devadesát naštvaných 
sboristů, a on se je snaží mizanscéno
vat tak, aby šli jedni doprava a další 
doleva. Celou scénu jsem jim podrobně 

vysvětlil, spustila se hudba a oni se 
samozřejmě začali srážet. Děsivý záži
tek, ale ustál jsem to a získal ostruhy. 
Tehdy by mě nenapadlo, že někdy něco 
takového vyslovím, ale s odstupem let 
by mě docela lákalo si v životě aspoň 
jednou operu zrežírovat.

Hudba ale stála u vašich profes-
ních začátků…

Ačkoli jsem nikdy nedělal muzi
kál, paradoxně mě tento žánr přivedl 
k režii. Mé zájmy neměly do osmnácti 
dvaceti let s divadlem nic společného. 
Byl jsem na sportovní škole, a když 
jsme šli do divadla, nepřejte si vidět, 
jak to během představení vypadalo. 
Až v pubertě jsem začal víc vnímat 
kinematografii a rockovou muziku. 
Jednoho dne mě vzali na muzikál 

Jesus Christ Superstar do divadla Spi
rála a mně se během jednoho večera 
protočil život. Hlavní role zpívali Stři
havka, Bárta a Basiková, kteří neměli 
ani ponětí, co je to herectví, ale z toho 
bigbítu jeli všechno na víc než sto pro
cent. Zážitek! Celý týden jsem pak měl 
zvláštní horečky a poslouchal nahráv
ku Ježíše stále dokola. Fascinovalo mě 
to. Právě tehdy jsem v sobě začal obje
vovat, že by mě bavilo lidem zprostřed
kovávat podobný pocit. Na DAMU jsem 
se na režii nedostal, tak jsem šel na 
divadelní vědu. Pořád jsem však cítil, 
že to není ono, a přijímačky na DAMU 
zkusil znovu. Úspěšně. Během studia 
jsme udělali i nějaké mimoškolní pro
jekty, ale prokaučoval jsem inscenaci 
v DISKu a po dokončení studia žádnou 
práci nedostal. A tak jsem šel k filmu.

Opravdu?
Ano. Začal jsem se živit jako taková 

holka pro všechno u natáčení reklam – 
a vydělával si mnohem víc než v diva
dle… Zhruba rok jsem žil ve zvláštní 
nejistotě, jestli vůbec ještě budu 
divadlo dělat. Pak přišla první nená
padná nabídka a já si dal pár večerů na 
rozmyšlení, jestli na Barrandově zůstat 
a postupně se dostat k lepším věcem, 
nebo jít za tím, co jsem vystudoval. 
Naštěstí jsem se rozhodl opustit byz
nys filmu a reklam a vrátit se k diva
dlu. Sice za podstatně míň peněz, ale 
s větším pocitem vnitřní spokojenosti 
a svobody.

Párkrát jste se na jevišti objevil 
i jako herec.

Někteří režiséři milují záskoky ve 
svých inscenacích a mají i talent, já 
se na jevišti bohužel dostávám do 
zvláštní křeče silového řešení, což jed
nou odnesl Petr Mikeska. V Miláčkovi 
nám tehdy vypadl herec z drobné role 
slepce na pařížském bulváru a bylo 
by hloupé kvůli tomu zrušit reprízu. 
Zaskočil jsem tedy a celou choreografii, 
která spočívala v tom, že falešný slepec 
zmlátí holí Georgese Duroye, když mu 
vezme z čepce pár franků, mě předem 
naučil Radim Vizváry. Na zkouškách 
hůl dopadala vždy podle plánu těsně 
před Petra. Ovšem během představe
ní jsem Petra holí nejen zmlátil, ale 
dokonce ji o něj přerazil. V ten moment 
jsem pochopil, že nejsem herec do 
záskoků. I z toho plyne má velká poko
ra k herecké profesi.

Přesto jste se obsadil do Erdmano-
va Sebevraha.

To ano, ale s Petrem Mikeskou jsme 
si do inscenace připsali postavy Vlka 
a Zajíce, takže nás v těch maskách 
nikdo nepoznal. Dali jsme si to jako 
dárek s tím, že tak budeme mít každou 
reprízu dramaturgickorežijní dozor 
a budeme herce kontrolovat. U diváků 
jsme ale se Sebevrahem totálně narazi
li. Uvedli jsme ho v roce 2009 a končil 
scénou, kdy do publika vjížděl obrov
ský obraz Vladimíra Putina. Asi jsme 
se už tehdy podvědomě báli nějaké 
hrozby. Ač měla inscenace své režijně 
herecké limity, v něčem předběhla 
dobu. Ukazovali jsme na ní neschop
nost ruského člověka zvolit si před
stavitele, který by za to stál. Šli jsme 
linkou Lenin, Stalin, Brežněv, Putin. 
Tehdy by nás ale ani ve snu nenapadlo, 
že to jednou bude až takový průšvih…

S Petrem 
Mikeskou 
v inscenaci 
Sebevraha 
ztvárnili postavy 
vlka a zajíce  
(nikolaj erdman, 
Pavel khek, 
Petr mikeska: 
sebevrah, 
režie Pavel 
khek, premiéra 
22. května 2009 
v městském 
divadle mladá 
Boleslav) FOTO 
PETR STACH

Jiří Hána a Milan Kačmarčík jako Karel 
a Josef Čapkovi v inscenaci autorské 
hry Čapek  (věra mašková, Pavel khek: 
čapek, režie Pavel khek, premiéra 
3. června 2017 v městských divadlech 
pražských) FOTO ALENA HRBKOVÁ

Blonďatý Čechov
Postava v aikido kalhotách barvy 
oděvu buddhistického mnicha pobíhá 
bosa mezi řadami a plane. Režisér, 
který měl být hokejistou. Tvůrce, kte-
rý má vždy vizi a jasnou představu, co 
chce sdělit.

S Pavlem se znám od studií na 
DAMU. Pamatuju si ho od přijímaček. 
Říkal jsem mu blonďatý Čechov, nut-
no říct s jistým despektem. Od začát-
ku mě popouzel svým sebevědomím 
a hlučností. Jako by se s každým znal 
léta. Dokonce i sádru, co měl na ruce, 
jsem pokládal za falešnou. V každém 
dalším kole byl i on a i on již koukal 
nevraživě, až jsme se nakonec v říj-
nu potkali jako spolužáci. Tehdy už 
sádru neměl a já už ho nepokládal za 
přehnaně sebevědomého a hlučného. 
Naopak jsme zjistili, že naše vnímání 
divadla je podobné.

Spolu jsme zažili první takzvaně 
profesionální inscenaci, za kterou 
jsme dostali zaplaceno a chodili na ni 
i jiní diváci než jen příbuzní. Utrpení 
mladého Werthera v Divadle Gong. 
O co víc měla neduhů začáteční-
ků, o to intenzivnější to byl zážitek. 
V divadle jsme i spali, abychom se 
neobtěžovali běžnými každodennost-
mi. I první inscenace po ukončení 
studií byla společná – Dům Bernardy 
Alby v Městském divadle Mladá 
Boleslav, já jako režisér, Pavel jako 
dramaturg. Jakékoli dělení funkcí bylo 
ale zcela zbytečné, prostě jsme spolu 
inscenovali Lorcu. Přestěhovali se do 
Boleslavi a nic jiného neexistovalo.

Od té chvíle uplynulo mnoho času, 
a i když se naše profesní cesty časem 
rozdělily, všechny mé divadelní role, 
které ve mně zanechaly nějaký otisk, 
byly spojeny s Pavlem Khekem. Ne 
vždy to byla něžná procházka, párkrát 
jsem vyslovil i slovo „šikana“, nutno 
však říct, že to bylo vždy k dobru role 
i inscenace.

Pavel Khek má vlastnost, která 
je pro režii klíčová. Umí nadchnout, 
zaujmout, strhnout a vyvolat v celém 
týmu pocit, že při tom dobrodružství 
prostě být musí. Že chtějí v jeho díle 
hrát a řídit se jeho pokyny. Prostě 
hokejový kouč.

Petr mikeska

Divadelní 
adaptace 
slavného filmu 
kontroverzního 
dánského 
režiséra Larse 
von Triera o dívce 
Bess  (lars von 
trier, vivian 
nielsen: Prolomit 
vlny, režie Pavel 
khek, premiéra 
2. října 2021 
v klicperově 
divadle Hradec 
králové – studiu 
Beseda) FOTO 
MARTIN SEDLÁČEK
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Jsou herci a herečky, na 
kterých je to jejich herectví 
vidět na první pohled 
i „v civilu“: jejich civilní 
chování se od chování před 
kamerou či na jevišti zas tak 
moc (aspoň zásadně) neliší. 
U hvězd a superhvězd je to 
dokonce povinnost. A jsou 
herci, kteří oč nápadnější jsou 
na jevišti, o to míň nápadné 
je jejich chování „v civilu“. Ne 
že by na nich nebylo něco 
nápadného. Ale sami se snaží 
o to, aby byli (v normálním 
životě) nápadní co nejmíň.

Jaroslav vostrý

 
K těm druhým patřil určitě Josef Somr. 
Je to vysvětlitelné jeho vrozenou 
plachostí. Ale jak to může vůbec jít 
k sobě? Herectví a plachost… To pře
ce musí být takovému člověkuherci 
na překážku i v tom, že se chce a má, 
a dokonce musí prosadit? A jestli je 
přes tento hendikep velmi žádaný 
a prosazovat se „v civilu“ nemusí, o to 
víc talentu musí prokazovat před 
kamerou či na jevišti. A to talentu 
nejen ve smyslu jakéhosi slibu, ale už 
ve smyslu zralého herectví.

Když jsme chtěli Josefa Somra 
(1934–2022) do právě zakládaného 
Činoherního klubu, bylo to kromě 
jiného i z jednoho závažného důvodu: 
ačkoli byl jen o dva až pět let starší 
než většina ostatních herců a here
ček, o které nám šlo – a patřil tedy 
ke stejné generaci –, byl na rozdíl od 
většiny ostatních jako herec už úplně 
dospělý. Přiznám se, že si Josefa Somra 
jako začátečníka, jako někoho, kdo se 
teprve musí definitivně najít, vůbec 
neumím představit.

Herečky a herce můžeme dělit na 
plaché introverty a výbojné extrover
ty – samozřejmě spíš „v civilu“ než 
na jevišti a před kamerou. Tam se 
i u introvertů projeví druhý pól jejich 
povahy. Ale můžeme je také dělit na 
dramatické hrdiny a komedianty. Kdysi 
přicházeli na divadelní školu uchazeč
ky a uchazeči „od recitace“ a uchazeči 
a uchazečky s neodolatelným sklonem 
k šaškování. Jde ostatně o dvojí tradici, 
ze které se západní divadlo rozvíjelo 
a rozvíjí: od (antického) dramatu a od 
(antického) mimu. Josef Somr měl 
v Činoherním klubu brzy příležitost 
dokázat, že jeho postavy živí obojí. 
Somrův Jerry v Albeeho Stalo se v zoo 

měl v sobě drama a byl to šašek. Vyše
třovatel Porfirij ve Zločinu a trestu – 
zcela v duchu Dostojevského – šaš
koval, ale v tom šaškování bylo nejen 
pro Raskolnikova, ale i pro obecenstvo 
(jako u Dostojevského) cosi zlověst
ného, démonického. V tom duchu si 
později v dodatečné alternaci zahrál 
i Vrátného ze Smočkova Bludiště. Ale 
ani jeho fráter Timotej v Mandragoře 
nebyl jen komicky „nízký“ bezzásado
vý demagog: povrchní šlendrián jeho 
výstupů měl utajené ďábelské dno. 
S Lexou z Na koho to slovo padne to 
v zásadě nebylo jiné. Brzy se prostě 
ukázalo, že jsme – když jsme si vybrali 
Josefa Somra – udělali opravdu cosi 
krajně důležitého. Na dvojznačnosti, 
kterou mělo jeho herectví v sobě, se 
také rozvíjel groteskní sloh původního 
Činoherního klubu.

FyzIoLoGICKÉ HeReCTví

Herce můžeme dělit i podle toho, jestli 
k postavě přistupují zvnějšku, anebo 
z vnitřku. Když jsme (1967) dělali Pinte
rovy Narozeniny, Somr jako by začínal 
od toho, že si zvláštním způsobem 
upravil „účes“ ze zbytku řídkých vlasů. 
To později nebylo důležité. Ale bylo 
najednou jasné, že to, co udělala jeho 
ruka s jeho vlasy, nebyl začátek, ale 
(doslovný) „vrchol“: v okamžiku, kdy 
ukončoval úpravu vlasů, měl svého 
Goldberga už v těle. K. H. Hilar kdysi 
mluvil o potřebě herectví fyziologické-
ho. Na Somrovi se dalo studovat, co tím 
měl vlastně na mysli.

S tím souvisí i Somrův bezpečný 
smysl pro rytmus. Nebo – z širšího 
hlediska – hudební smysl. Ano, bylo 
slyšet i vidět, že jeho maminka – jak to 
paní Maléřové v krásném rozhlasovém 
rozhovoru i svěřil – vedla své kluky ke 
zpěvu. A samozřejmě nejen k tomu, 
aby zpívali čistě, ale i pěkně vyslovova
li. Herectví Josefa Somra bylo skutečně 
múzické umění. Sémantická rovina 
v něm byla vždycky spojena s prozo
dickou a význam s hudbou slov – tak 
jako původní (antické) synkretické 
múzické umění vznikalo z nerozlučné
ho spojení slov s hudbou a tancem jako 
estetickou tendencí každého pohybu 
v prostoru.

Josef Somr měl ovšem i krásný 
hlas – a uměl s ním zacházet. A stejně 
uměl zacházet se slovem. Drama jako 
jeden zdroj a součást divadla učinilo 
kdysi svým prostředkem mluvené 
a původně přímo zpívané slovo: slovo, 

které se na jevišti i z psaného textu 
stává z pouze symbolické i fyziolo
gickou skutečností; tj. rozvíjí se po 
všech svých potenciálních stránkách. 
Mimus ve všech svých variantách, 
včetně – například – komedie dell’ar
te, vychází zase z „přetělesnění“: 
z mimiky v širším smyslu (nejen tedy 
obličejové mimiky). Moderní měš
ťanské divadlo se svým realismem 
a naturalismem (ale vlastně i pozděj
ším symbolismem a expresionismem) 
vzniklo ze spojení obojího: mimu 
a dramatu. Ale nevyskytovala se velká 
péče o herecké tělesné tvarování už 
v baroku? A to i v teoretickém ohledu 
například u režisérů jezuitského diva
dla? Odtud také čerpal své příklady 
pro kultivaci herecké tělesné plastič
nosti i Mejerchold. Protože mu šlo o to, 
aby herec nevypadal na jevišti papíro
vě plochý, ale aby něco – a dokonce to 
důležité, ba nejdůležitější – vyjadřoval 
už svým tělesným držením. A výmluv
ným postavením a pohybem v prosto
ru (tzn. vůči ostatním postavám i pří
tomným předmětům). Tohle nemusel 
Josefa Somra nikdo učit. Když se 
v Narozeninách postavil v situaci 
prvního střetnutí se Stanleyem tak, 
že částí těla byl obrácený (v příslušné 
vzdálenosti a na diagonálu) od něj 
a hlavou (včetně tváře s nastraženým 

pohledem) současně k němu, v jeho 
postoji byly dvě rozporné tendence, 
které vytvářely napětí: i ze samotného 
jeho postoje bylo jasné, že k něčemu 
musí dojít.

DRAMA I MIMUS

V SomrověGoldbergově postoji se spo
jilo obojí: drama i mimus. Ale není i to 
mimické, když má samo o sobě (beze 
slov) něco vypovídat, nezbytně dra

matické? Může mimování a scénování 
vůbec nějak poutat, když neobsahuje 
určitou dramatickou potenci? Tady 
samozřejmě už nejde o divadelní dra
ma jako slovní (a často předem napsa
ný) text, ale o dramatičnost ve smyslu 
konfliktu či krize, které je třeba řešit. 
O situaci, ve které k něčemu musí dojít 
a ve které se člověk musí zásadním 
způsobem rozhodnout. Josef Somr byl 
aspoň v části své umělecké dráhy her
cem doby, kdy bylo třeba – i když stále 
v omezeném rámci – něco řešit a sám 
za sebe se také chtě nechtě rozhodovat. 
To ve druhé fázi jeho herecké dráhy 
už nebylo – nebo jakoby nebylo. Na 
příležitostech, které dostával, a mož
nostech dalšího rozvoje jeho herectví 
se to projevilo. (Mimochodem, není 
už čas pochopit, že postdramatické 
divadlo bude patrně – zvlášť v době tak 
hluboké krize, z tolika stran doléhající, 
jako je ta dnešní – nesmysl? A to i když 
se jím myslí jen divadlo bez předem 
existující předlohy?)

Jestli už jsem se zmínil o prozodické, 
hudební, fyziologické, mimické strán
ce mluveného slova: Jiří Veltruský kdy
si přišel s hypotézou tří mluvních způ
sobů, z nichž obvykle vychází už psaný 
dialog. Jde o mluvu s dominantou into
nace, exspirace či témbru. Josef Somr 
to moc dobře cítil, aniž si toho byl 

teoreticky vědom: při Narozeninách 
jsme vycházeli – v duchu adekvátního 
Lukešova překladu – z intonace. Své 
repliky v Čechovově Višňovém sadu 
založil s bezpečným instinktem na 
exspiraci a velký monolog plukovní
ka Berjozkina z Leonovova Zlatého 
kočáru na témbru. Mimochodem: je 
skutečně škoda, že už nikdy nedostal 
příležitost vytvořit tragického – dá se 
říct hořce tragického –, ale skutečného 
hrdinu. Jako by byl v jisté době vhod

ný – a to nejenom ve filmu a v televizi – 
jen pro „charaktery“, neli pro pouhé 
figurky, které činil poutavými virtuózní 
charakterizací. Vzhledem k Somrovým 
hereckým možnostem to byla redukce 
a nevyužití mimořádného talentu.

Byl jsem svědkem Somrova zápasu 
s postavou Gajeva z Čechovova Višňo-
vého sadu (1969), který hned v prvním 
jednání přednáší svůj plačtivě patetický 
projev ke skříni. Tedy Gajev sentimen
tální žvanil – ale on přece dovede i něja
kou poznámkou bodnout! A vlastně je 
to dodneška dítě: sluha Firs ho obléká 
v padesáti. Dost materiálu k charakteri
zaci, která u Čechova ovšem rozhodně 
nestačí. Pak najednou začalo být jasné, 
že málem všechno, co řekne, je nevhod. 
Ale není to tak v této hře se vším? 
A netýká se to všech postav? A dokon
ce nejen postav: je pod nulou a višně 
jsou v květu… Zkrátka, s charakterizací 
se u Čechova nevystačí: je třeba cítit 
postavu ve struktuře hry, představující 
obraz života. Tak byl Somrův Gajev 
nakonec takový i takový – ale nikdy jen 
takový. Byl víc než pouhý „charakter“: 
byl v něm nějak redukovaný, ale stej
ně – třeba nevhodně – o své místo mezi 
ostatními se ucházející – člověk. Přes
něji, lidský život.

eFeMÉRNoST HeReCKÉ TvoRBy?

Jerry, Timotej, Porfirij, Goldberg, Satin 
z Gorkého Na dně, Isidoro z Goldoni
ho Poprasku na laguně i herec James 
Tyron z O’Neillovy Cesty dlouhého 
dne do noci, kterým se Somr s Čino
herním klubem rozloučil… Sám jsem 
měl zvlášť rád jeho Aleše ze Smočkova 
Kosmického jara, ve kterém jako 
by mistr herecké (celotělové) masky 
vlastně nehrál, ale jenom byl a vlastně 
se jen trochu zvědavě a vzhledem ke 
vzpomínkám rezignovaně díval, jaký 
je teď svět. Mělli Josef Somr v sobě 
ne odolatelné puzení hrát, v odpoví
dajících případech neobyčejně poutal 
pozornost, i když na jevišti, ale i ve fil
mu jen byl. I to pouhé „byl“ znamenalo 
totiž výsledek tvorby, kterou živila 
jeho mimořádná senzitivita a jakási 
neuvědomělá moudrost herce a (šťast
ného i nešťastného) člověka, který se 
podobá stromu: i když s ním zmítá 

Josef Somr a tajemství herectví
Ten, klaun 
v cirkuse 
v inscenaci 
hry Leonida 
Andrejeva Ten, 
který dostává 
políčky  (režie 
miroslav 
macháček, 
činoherní klub, 
1977) FOTO 
MIROSLAV JODAS

Jerry v inscenaci 
hry edwarda 
Albeeho Stalo se 
v zoo  (režie Jan 
kačer, činoherní 
klub, 1965) FOTO 
MILOŇ NOVOTNÝ

Jako Goldberg s Petrem Čepkem 
(McCann) v inscenaci hry Harolda 
Pintera Narozeniny  (režie Jaroslav 
vostrý, činoherní klub, 1967) FOTO 
MILOŇ NOVOTNÝ
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Rozhlasové drama je mrtvé,  
ať žije podcast!
aneb Co ukázal 38. ročník Prix Bohemia Radio

Český rozhlas se údajně pokouší 
podporovat tvorbu pro rozhlas 
současných českých autorů. Těžko si 
tak vysvětlit, proč již druhým rokem 
nevyhlásil v rámci Prix Bohemia Radio 
soutěž o původní rozhlasovou hru pro 
začínající autory. Naposledy tomu bylo 
v roce 2020, kdy soutěž Drama Radio 
Autor vyhrály debuty Marie Novákové 
(pohádka Bouřka) a Tomáše Loužného 
(hra Vyvolený).

Nelze říci, že by tomu bylo z nedostat
ku zájmu autorů. Vždyť v roce 2019, 
kdy byla soutěž – poprvé a naposle
dy – vyhlášena, se o cenu ucházelo 
112 textů v kategorii Původní rozhla
sová hra a 72 textů v kategorii Původní 
rozhlasová hra pro děti a mládež. 
Nová autorská soutěž tak měla život 
vskutku jepičí.

Zdálo by se, že je tomu tak kvůli 
finančním škrtům v ČRo, jež jsou „nut
ným zlem“ v době ekonomické krize. 
Jenomže obdobně se již před zhruba 
deseti lety vytratila programová řada 
Hry a dokumenty nové generace vysí
laná od roku 2007. Tehdy každý měsíc 
na Vltavě zaznívala rozhlasová hra 
napsaná autory narozenými převážně 
v osmdesátých letech. Součástí pořa
du byla i diskuse po odvysílání díla 
s autory a posluchači živě reagujícími 
telefonními či internetovými dotazy. 
Postupně tuto programovou řadu ještě 
krátce nahradil cyklus s nadějným 
názvem Debuty a experimenty, jehož 
se ale velmi záhy dotkly rozpočtové 
škrty roku 2018. Na úspěšnou líheň 
a systematickou dramaturgickou pod
poru talentů rozhlas do této doby plno
hodnotně nenavázal.

Noví AUTořI

Dramaturgům se částečně daří rozvíjet 
spolupráci s těmi, kdo kdysi prokázali 
vedle svých divadelních a jiných akti
vit talent i vůli k psaní rozhlasových 
her. Jmenovitě s Davidem Košťákem, 
Tomášem Dianiškou, Hanou Leheč
kovou a v poslední době zejména 
s agilní Klárou Vlasákovou. Na vzniku 
inscenací dalších her těchto – dnes již 
zkušených – autorů pracuje zejména 
dramaturgyně Lenka Veverková.

Naopak zcela zapadli původně 
velmi nadějní generačně spříznění 
autoři, jako například Zuza Ferenczová, 

která se v roce 2015 uvedla emočně 
působivou aktuální hrou Problém 
(2015) o potratu mladé dívky. Obdobně 
Jaroslav Hejnic, který se dlouhodobě 
a odborně věnuje pedagogice volného 
času, napsal pro rozhlas hru Třináct, 
kterou ČRo uvedl v roce 2017. Obě díla 
byla oceněna na Prix Bohemia Radio. 
Jenomže Zuza Ferenczová už žádnou 
další hru v rozhlase neuvedla a Jaroslav 
Hejnic se po jediné další – o mimo
zemšťanech – následující roky věnoval 
psaní skečů pro ČRo Dvojka, pořad 
Odvázaná hodina s Petrem Rychlým 
s typicky „dvojkovým“ podtitulem 
Hitparáda scének a historek žhavě 
současných i nostalgicky archivních. 
Název myslím vypovídá sám o sobě. 
Ostatně ani před dvěma lety ocenění 
Tomáš Loužný a Marie Nováková pro
zatím další inscenaci svých rozhlaso
vých dramat nepřipravili.

Nové tituly dramatických děl totiž 
ČRo čerpá z rozhlasových děl úspěš
ných v zahraničí anebo často z adap
tací původně nerozhlasových textů, 
ať už divadelních, nebo prozaických. 
Tak režisérský tandem Adam Svozil – 
Kristýna Kosová uvedl v roce 2017 svůj 
rozhlasový debut Já, mé druhé já a já. 
Knihu Petra Vaňka Sebedrás nejprve 
zdramatizoval pro A Studio Rubín 
a následně převedl i do podoby rozhla
sové. A stejný postup oba zopakovali 
s povídkovou sbírkou amerického pro
zaika Davida Fostera Wallace Krátké 
rozhovory s odpornými muži z roku 
1999, kterou původně adaptovali pro 
Divadlo Na Zábradlí (premiéra 18. října 
2019, derniéra 10. září 2021) a letos 
uvedli její rozhlasovou adaptaci v rám
ci Prix Bohemia.

TRoCHA HISToRIe

Hlasy volající po větším množství 
původních rozhlasových her se cyk
licky opakují zhruba od začátku nor
malizace, kdy Československý rozhlas 
přerušil na dlouhá desetiletí účast 
na mezinárodních přehlídkách, jako 
byla například Prix Italia, a připravil 
se tak o možnost reciproční výměny 
zahraničních titulů. Tento krok vedl 
k tehdejší nadprodukci téměř výhrad
ně českých původních rozhlasových 
inscenací, které měly nahradit ztrátu 
mezinárodních kontaktů. Pochopi
telně to znamenalo obrovskou ztrátu 

kvality. Dramaturgové oslovovali 
v podstatě kohokoli, kdo alespoň 
rámcově chápal princip rozhlasových 
dramatických textů.

Po listopadu 1989 se situace naštěstí 
narovnala a Český rozhlas poslucha
čům zprostředkovává kvalitní překlady 
v zahraničí úspěšných a oceněných 
titulů, například z festivalu Prix Euro
pa. Tím českou dramaturgii posouvá 
nejen tematicky, ale i používáním 
moderních technologií. To potvrdila 
i letošní soutěžní přehlídka Prix Bohe
mia. V kategorii drama soutěžilo pět 
dramatických děl, z nichž dvě byly 
adaptace literárních předloh etablova
ných zahraničních autorů (Hoří a Krát-
ké rozhovory s odpornými muži), dvě 
byla původně psána pro divadlo – Syn 
a Tichá noc, obě zahraniční – a jen 
jediné bylo původně rozhlasové – čes
ký podcastový seriál Neklid. Soutě
žilo ovšem jak v kategorii drama, tak 
v premiérované samostatné kategorii 
Podcast.

víTězNÉ HRy PRIx BoHeMIA 2022

Vítězná adaptace románu Hoří íránsko
německé autorky Sudabeh Mohafez se 
v některých tematických rovinách kry
je s druhým oceněným dílem, seriálem 
Neklid Kláry Vlasákové. Hybatelem 
děje jsou v obou případech hlasy, které 
postavy slyší ve své hlavě. Pokaždé je 
s nimi nakládáno jinak, ale obě nepří
mo odkazují k oblastem duševního 
zdraví, sebelásky, neléčených traumat 
a jejich následků. Tedy k tématům 
rezonujícím u mladé generace.

Otevřením samostatné podcastové 
soutěžní sekce rozhlas reaguje na silný 
zahraniční trend a – konečně – reflek
tuje soudobé, již zcela běžné rozhla
sové formáty s velkou posluchačskou 
základnou. Je to právě podcast, který 
zaplnil slábnoucí pozici původní roz
hlasové tvorby pro mladé posluchače. 
Během šéfredaktorského působení 
Ivy Jonášové na stanici Wave vzniklo 
vedle bohaté řady publicistických – 
a nutno dodat kvalitních a úspěš
ných – podcastů i pět hraných. A čtyři 
z nich jsou dílem mladých autorů. Dva 
z pera Kláry Vlasákové a dva od Šimo
na Holého.

Seriál Neklid se právem umístil 
ve dle vítězství v kategorii drama i na 
prvním místě v kategorii podcast. 
Ovšem porota zde musela v podstatě 
srovnávat nesrovnatelné – osm podcas
tů publicistických se dvěma hranými. 
Kategorie se tak – jsem přesvědčena – 
bude muset v příštích letech rozdělit.

Hrané podcasty byly směřovány na 
doposud opomíjenou skupinu poslu
chačů ve věku osmnáct až dvacet dva 
let. Tedy na ty, kdo odrostli dětskému 
vysílání, ale zároveň nejsou – a s nej
vyšší pravděpodobností už ani nikdy 
nebudou – posluchači „klasické
ho střihu“, kteří v přesně daném 
čase zapínají rozhlasové přijímače 
a poslouchají pořady definované 
pravidelnou programovou skladbou. 
Nicméně hrané podcasty kopírují his
torický, všeobecně oblíbený seriálový 
formát, čímž se jim daří zasáhnout 
i jiné cílové skupiny. To dokazuje, že 
nastolený trend je životaschopný. 
Teď zbývá přizvat debutanty na poli 
rozhlasové hry. Bylo by krajně nežá
doucí šetřit na rozvíjení jejich talen
tů. Podcast je bude v příštích letech 
potřebovat!

GaBriela míšková

Úvahy RoZhlaSové

Kontext

vichřice, nakonec se ukáže, jak pevné 
a rozložité má kořeny.

Tedy: takových postav! A přece se 
při příležitosti jeho lidského konce 
nejvíc vracela vzpomínka na Hubičku 
z Menzelových Ostře sledovaných 
vlaků – z roku 1966! V Somrově přípa
dě to není podnět k obligátním nářkům 
na efemérnost herecké tvorby, kterou 
film ostatně (aspoň částečně) vyvrací. 
Spíš se tu vnucují jiné dvě úvahy. Jedna 
je spojená s lítostí nad tím, že velký 
herec Somr přes množství svých diva
delních, filmových a televizních rolí 
neměl příležitost tvořivě využít všech
ny své možnosti. Což souvisí s tím, že 
u herce či herečky nezáleží jen na tom, 
co a jak, ale také ve které době a zejmé
na v čem hraje. U divadla se to netýká 
samotné hry, ale inscenace – což samo
zřejmě souvisí s konkrétním divadlem 
a přesněji řečeno ansámblem v určitém 
období.

A ta druhá úvaha? Ta vyplývá 
z otázky, proč jsme v případě Josefa 
Somra měli co dělat s tak – i dnes – 
oblíbeným a uznávaným hercem, když 
třeba jeho skutečně velké postavy 
v Národním divadle se dají spočítat 
na prstech jedné ruky, a není dokon
ce tak snadné (asi s výjimkou Buška 
z Našich furiantů) si je vybavit. Přece 
to nebylo v množství těch rolí! A také 
nikoli jenom proto, že setkání se 
Somrem bylo vždy i setkáním s herec
tvím tam, kde se jiní účinkující třeba 
jen ukazují (scénují sami sebe). Tady 
se při vzpomínce na postavy Josefa 
Somra dostáváme k něčemu, o čem je 
možné mluvit jako o tajemství herec
kého umění. A co přes všechnu skepsi 
Bertolta Brechta k něčemu takovému 
přece jen existuje. Když už jsem cito
val K. H. Hilara, velkého hereckého 
režiséra a také (zapomenutého) teo
retika herectví, obrátím se k němu 
i tentokrát.

Herec měl být podle Hilara z jeho 
„civilistického“ období věcný. Velký 
režisér si ovšem uvědomoval, že ať jak
koli vychází herecký projev z hercova 
subjektu, z vlastního „nervového pro
žití“, máli opravdu působit, a dokonce 
uchvátit, musí mít vedle toho všeho 
určitou, tajuplnou vlastnost, určitou 
fluidální potencialitu, (…) která jest 
tajemstvím nejen pro ty, kdo na jevišti 
spolutvoří, ale i pro ty, kdo herecký 
výkon v hledišti vnímají.

Hilar psal o tajemství, o tajuplné 
vlastnosti a o tom, že v té míře, v jaké 
tato vlastnost rozhoduje o podmani
vosti hereckého projevu, je i nejrea
lističtější představení „metafyzikou“. 
Přesto se z toho, co i v citovaném textu 
píše, dá vyvodit, že při veškeré pokoře 
k tomu, co zůstane asi vždycky tajem
stvím, něco zásadně důležitého věděl. 
Co bezpečně cítil Josef Somr. Cítil 
totiž, co je pro realizaci této fluidální 
potenciality podmínkou. Hilar nemlu
vil o energii, kterou herečka či herec 
vydávají a z níž se rodí to, co i Sta
nislavskij nazýval vyzařováním, ale 
o sugestibilitě souhrnného uměleckého 
výtvoru, který podle něj definitivně 
dozrál, až když dosáhl jasuplné jiskři-
vosti fyziologické. Hilar věděl a Somr 
jako herec bezpečně cítil, že existuje 
něco jako tzv. zrcadlové neurony, které 
způsobují, že to, co herec či herečka 
na jevišti konají, rezonuje i v nervech 
obecenstva. Jen se přitom – protože 
obecenstvo nesmí reagovat – odpo
vídající rezonance mění v proces 
citověmyšlenkový a smyslové (nejen 
vizuální a akustické, ale hlavně vnitřně 
hmatové) vnímání se rozvíjí v chápání 
potenciálního smyslu.

Nejstručnější závěr druhé úva
hy – vycházející už z vědomí o energii 
a vyzařování, hereckém fluidu či 
fascinaci a rezonancích vyplývajících 
z vnitřně hmatového vnímání – by 
tedy mohl znít například tak, že herec 
či herečka nás nejrůznějším způso
bem probouzejí injekcí své zvláštním 
(tvůrčím) způsobem zaměřené vitality. 
U Josefa Somra se ji sluší pojmenovat 
jako uhrančivost. A to má samozřejmě 
co dělat nejenom s tvůrčím procesem, 
ale i s jeho mimořádnými talentovými 
i obecně lidskými předpoklady.

všichni ocenění 38. ročníku Prix 
Bohemia Radio  při slavnostním 
předávání cen FOTO KHALIL BAALBAKI

CaRl MaRia von WeBeR:  
deR FReiSChüTZ
Harmonia Mundi 2022; 2CD, 138 min.
Opera Čarostřelec je Weberova nejhra
nější. Je považována za zakladatelské 
dílo německého operního romantismu. 
O jejím významu svědčí i novátorský 
zájem a přístup dirigenta Reného 
Jacobse, který se svou nahrávkou vrátil 
k původnímu libretu Friedricha Kinda. 
Weber jej při práci na své kompozici 
seškrtal, čímž narušil logiku (nejen) 
závěrečné scény. Jacobs text vrátil 
a podložil jej vlastní hudební varia
cí. Stejně tak „zhudebnil“ i Kunovu 
romanci o tradici zkušební rány, která 
se běžně uvádí jen v mluvené verzi. Zde 
si vypomohl Schubertovou árií z málo 
známého singspielu Ďáblův letohrádek. 
Kromě těchto podstatných zásahů si 
dirigent dovolil nahrávku dramaticky 

oživit sledem ruchů 
a precizním činoher
ním vedením pěvců. 
Dlouhá činoherní 
čísla nechal zvolna 
přesahovat do hudby 
a podmaloval je virblem, čímž vytvořil 
životný, svěží zvuk. Všichni mluví a zpí
vají brilantně, především dámy Polina 
Pasztircsák (Agáta) a Kateryna Kasper 
(Anička) a stejně tak Maximilian 
Schmitt (Max), Yannick Debus (Kilián), 
Dimitry Ivashchenko (Kašpar) a v čino
herní roli Samiela, ďáblova Černého 
myslivce, Max Urlacher. Freiburger 
Barockorchester hrající na historické 
nástroje i Zürcher SingAkademie znějí 
invenčně a vytříbeně. Vynikající počin 
pro propagaci netradičních pojetí oper
ních titulů.

milan černý

Došlo do redakce
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Festival Zébrures d’autumne, 
kterému se většinou říká 
festival v Limoges, by měl 
znát každý. Pro frankofon-
ní divadlo je důležitější než 
Avignon, míní Guy Régis Jr., 
dramatik, prozaik, režisér, 
ředitel festivalu Quatre 
chemins na Haiti a jedna 
z nejvýraznějších osobností 
letošního ročníku franko
fonní tvorby na jevišti, který 
skončil počátkem října a byl 
zaměřený na divadlo zámoř
ských oblastí.

lucie němečková

Je to trefa do černého, protože tvorba 
se v těchto částech světa dynamic
ky rozvíjí. Svědčí o tom mimo jiné 
i letošní ceny RFI a SACD za nejlepší 
hry roku, které získaly Gaëlle Bien

Aimé z Haiti za hru Port-au-Prince 
et sa douce nuit (PortauPrince za 
něžné noci) a Emmelyne Octavie 
z Guyany za hru À contre-courant, 
nos larmes (Proti proudu, naše slzy). 
Je to, jako byste chtěli obejmout celý 
svět. Od Haiti přes Guadeloupe, Mar
tinik, Guyanu až po Komorské ostrovy, 
Réunion… Zachytit současný obraz 
zámořského divadla je ambiciózní 
úkol. Předsevzal si jej už při svém 
nástupu do ředitelské funkce v roce 
2019 Hassane Kassi Kouyaté, zná
mý herec, režisér a griot, se srdcem 
rozděleným mezi Afrikou, Evropou 
a Karibikem, neboť má za sebou pěti
leté působení v čele národní scény 
Tropique Atrium ve FortdeFrance 
na Martiniku. Zřejmě inspirován 
myšlenkou Suzanne Césaire o člověku-

-rostlině, jíž básnířka vystihla identitu 
Martiniku, proměnil město porcelá
nu a skotu na středozápadě Francie 
v souostroví divadla, literatury, filmu, 
hudby, výtvarného umění a lidských 
setkání. Na jedenáct podzimních dní 
jsme se všichni stali lidmi-ostrovy.

DIvADeLNí exPLoze NA HAITI

Ve chvíli, kdy Haiti za nezájmu světa 
prožívá obrovskou tragédii, v zemi eska
luje chaos a násilí, které spolu s chudo
bou představují pro místní obyvatele 
vražednou kombinaci, a tak v zoufalství 
volí raději nucený odchod ze země, 
jsme zároveň svědky oslňující divadelní 
a literární exploze. Franke tienne, Eve
lyne a Lionel Trouillot, Yanick Laehens, 
Guy Régis Jr., loňský vítěz Prix RFI Jean 
d’Amérique a letošní laureátka Gaëlle 
Bien Aïmé, Andrise Pierre, Naïza Fadia
nie Saint Germain, Rolaphton Mer
cure… to jsou jména alespoň několika 
současných autorek a autorů, z nichž 
některé najdeme ve dvoudílné antologii 
Nouvelles dramaturgies d’Haïti (Nové 
haitské dramaturgie), kterou letos vyda
lo sdružení 4 Chemins ve spolupráci 
s NOUS théâtre. Obsahuje dvanáct her 
ve francouzštině a kreolštině, které 
mají podle hlavního iniciátora vydání 
Guye Régise Jr. – Tvůrčí Afrika uvedla 
v roce 2021 jeho hru o násilí na ženách 
Moi, fardeau inhérent (Svým vlastním 
břemenem) v překladu Kateřiny Neveu – 
představit šíři a rozmanitost současné 
haitské dramaturgie, ukázat, jak Haiti 
chápe svět a že prožívá nejen těžké 

chvíle, ale i radost a smích, a povzbu
dit režiséry, aby se haitské dramatiky 
nebáli, neboť jak s nadsázkou říká: Ne 
všichni živí autoři jsou mrtví.

To koneckonců dokázal sám Guy 
Régis Jr. famózní inscenací svého 
textu L’amour telle une cathédra-
le ensevelie (Láska jako pohřbená 
katedrála), která je druhým dílem La 
Trilogie des Dépeuplés (Vylidněné 
trilogie). Ta vypráví příběh roztříštěné 
rodiny o absenci otce, migraci a exilu. 
Guy Régis je přesvědčený, že zlo na 
Haiti pochází z toho, že rodiny žijí po 
celá staletí rozdělené, rozbité na kusy. 

Začalo to otroctvím, kdy děti byly 
odtržené od svých matek a staly se 
majetkem bílých pánů, kteří rozhodo
vali o jejich životech. Co se za tři sta let 
stalo s našimi rodinami? ptal se autor 
už ve svém autobiografickém románu 
s výmluvným názvem Les cinq fois où 
j’ai vu mon père (Pětkrát jsem viděl 
svého otce), který vyšel v nakladatel
ství Gallimard v roce 2020 a je jakýmsi 
pandánem (v roce 2021 vznikla v auto
rově režii také jeho scénická adaptace 
s hercem Comédie française Chris
tianem Gononem) k nové inscenaci.

Kdyby nevypovídala o jedné z nej
větších katastrof, haitském exodu, dala 
by se označit jako esteticky krásný, 
dokonalý obraz se zadní projekcí vody 
ve všech podobách od kapek deště přes 
pláč, pot až po vzedmuté vlny oceánu, 
které působí majestátně, ale i vražedně 
pro ty, kdo jsou nuceni je zdolat na vrat
kých lodích při útěku ze země. Jemnou, 
choreografickou režií vede Guy Régis 
(než se stal uznávaným dramatikem, 
působil jako režisér) diváka od téměř 
banální hádky muže a ženy, která se po 
vstupu zpěváků a následně sboru neče
kaně překlene z intimní roviny v jakousi 
zádušní mši, až k tragédii antických 
rozměrů. Voda z plátna se v jednu chvíli 
zhmotní i na jevišti a očistně prší. Osob
ní příběh se v nepatetickém a zároveň 
procítěném podání propojí s lidskou 
tragédií, před níž nelze zavírat oči.

Mám dost řečí o tom, jak jsme 
stateční, když navzdory vší mizerii 
dokážeme v naší zemi tvořit, žít… říká 
jedna z postav filmu Freda režisérky 
Gessicy Généus, který byl oceněn na 
festivalu v Cannes 2021 v sekci Jiný 
pohled. Musíte ho vidět, pokud chcete 
pochopit, co se na Haiti děje. Vystihuje 
tamní, z našeho pohledu beznadějnou 
situaci, kdy zbloudilá kulka z pouliční 
přestřelky gangů zasáhne člověka 
i v jeho domě, matky prostituují své 
dcery, aby měly co jíst, dcery věří, že 
sňatek s bohatým mužem je vyvede 
z chudoby a násilí, a muži propadají 
snu o lepší budoucnosti a podnikají 
riskantní cesty na sever. Skrze postavu 
mladé zásadové, odhodlané studentky 
Fredy však tísnivým snímkem pro
chází i klidná síla a záblesk naděje… 
Do filmu, který byl v Limoges rovněž 
k vidění, režisérka obsadila také něko
lik haitských dramatiček a dramatiků: 
Fabiolu Remy, Gaëlle BienAimé nebo 
Rolaphtona Mercura.

NovoDoBÉ LeGeNDy  
A MýTy RÉUNIoNU

Mladý dramatik Paul Francesconi svůj 
život dělí mezi kontinentální Francii 

zahraničí

Obejmout celý svět  
a stát se ostrovem

XXIV. ročník  Festivalu ostravských  

činoherních divadel

30.11.—
4.12.22

festivalostravar.cz

iNzerCe

Novodobý mýtus 
o návratu, tak 
lze nazvat hru 
a inscenaci 
mladého 
réunionského 
dramatika 
a režiséra Paula 
Francesconiho 
Mon Éli (Moje 
Éli),  v níž se 
prolíná svět lidí 
a duchů FOTO 
CHRISTOPHE PEAN

Herec Ndy Thomas v nejnovějším 
uvedení klíčové hry nové kreolské 
dramatiky Moi, chien créole (Já, 
kreolský pes) Bernarda Lagiera  v režii 
guadeloupského režiséra dominiqua 
Bernarda FOTO CHRISTOPHE PEAN
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a rodný ostrov v Indickém oceánu. 
Založil La Compagnie Soleil Glasé 
a vydal několik her v belgickém nakla
datelství Emila Lansmana. Mezi nimi 
v roce 2021 také poetický text Mon Éli 
(Moje Éli), v němž se vyznává ze svého 
vztahu k Réunionu a který sám insce
noval. I tato inscenace na první pohled 
uhrane působivou krásou a vytříbenou 
estetikou. Odehrává se v tajemném 
pološeru s přesnými světelnými detaily, 
hraje si se stíny – duchy ostrova. Do 
tajemství je zahalen i příběh, moderní 
mýtus o návratu či svébytná variace 
na Rusalku nebo Krásku a zvíře. Upro
střed noci se na pláži objeví Edie, který 
vypadá jako mořská příšera a strašně 
páchne. Říká, že se chce vrátit na 
ostrov. Vemlouvá se své někdejší pří
telkyni Éli, jež se stala strážkyní území 
a tvrdí, že ten, kdo odejde, se nevrací. 
Nechce Edieho přijmout, vpustit zpět 
do svého života. Postupně se však 
podvolí svým citům, jež ani za deset 
let nevychladly. Kolem dvojice, která 
k sobě nachází cestu, se prostřednic
tvím zpěvu a tance v nádherných kvě
tovaných kostýmech postupně zjevují 

duchové ostrova. Nakonec Edieho 
přijmou mezi sebe.

Réunion je zkrátka ostrov obývaný 
lidmi i duchy a legendami. V Saint 
Denis se vypráví příběh o záhadné 
bezdomovkyni, která v padesátých 
a šedesátých letech bloudila ulicemi 
hlavního města. Šel z ní prý strach 
a zároveň přitahovala pozornost svou 
jinakostí, jitřila fantazii. Kolem jejího 
života vzniklo mnoho příběhů a sta
la se legendou. Jmenovala se Léone 
Claire Lagarigue a říkalo se jí Ti Katorz. 
A to je i název inscenace herečky, per
formerky a výtvarnice Nelly Cazai: 
Vavangaz Ti Katorz – imaginární, sub
jektivní, v kreolštině načrtnutý por
trét vysmívané ženy a zároveň pocta 
jinakosti, tuláctví, svobodě, fantazii 
a v neposlední řadě všem opomíjeným 
réunionským ženám. V doprovodu 
dvou hudebníků, basy a bicích, nás 
herečka vede po stopách hlavní 
hrdinky prostřednictvím svébytného 
žánru „spektak fonnkèr“ mezi diva
dlem a koncertem (fonnkèr znamená 
v réunionské kreolštině „výkřik srd
ce“, „báseň“) – o tom, že za podivností 

a drsným „oblázkovým“ krunýřem se 
zpravidla skrývá jiný člověk.

MARTINIK  
NA KřIŽovATCe KULTUR

Témata jako noc, bezdomovectví, blou
dění a žízeň po svobodě a lidskosti 
najdeme i u martinického dramatika 
a hudebníka Bernarda Lagiera. Vtělil je 
do svého dramatického monologu Moi, 
chien créole (Já, kreolský pes, do češti
ny přeložil Vojtěch Šarše a v roce 2020 
a 2021 jej uvedla Tvůrčí Afrika v režii 
Martina Františáka). Vznikl už v roce 
2005 a stal se klíčovou hrou nové 
karibské dramatiky a pohledu na kreol
skou identitu a psaní. Myšlenku „kreo
lity“ formulovali na Martiniku v osm
desátých letech Patrick Chamoiseau, 
Jean Bernabé a Raphaël Confiant jako 
nový způsob potvrzení lidství. V reakci 
na hnutí „négritude“, díky němuž se 
lidé identifikovali s Afričany, napsali 
v roce 1989 Eloge de la créolité (Chvála 
kreolství) a vyjádřili různorodost kreol
ské kultury a její míšenecký charakter. 
Lagierův kreolský pes, hlavní hrdina 

hry, je také kříženec. Jako jediný ze 
smečky přežil obrovskou povodeň 
a toulá se, pozoruje život. Zaujmou ho 
dva bezdomovci jako on, věčně opilí 
kumpáni Titurpice a Lacolas. A protože 
má dar řeči, o všem vypráví. S humo

rem a nadsázkou líčí svou situaci, naro
zení a bytí kreolského psa se vším, co 
k této identitě patří – včetně otrokářské 
minulosti, kdy psi, tzv. molosové, pro
následovali uprchlé otroky. Jeho přá
ním je, aby každý vládl mocí slov a při
blížil se tak sám sobě a ostatním, stal 
se svobodným. Kreolského psa v režii 
guadeloupského režiséra Dominiqua 
Bernarda ztvárnil herec Ndy Thomas.

Hudebněliterárním scénickým 
příspěvkem na téma kreolity a Mar
tiniku jako křižovatky kultur se stal 
projekt Insula. Martinický klavírista, 
zpěvák a skladatel Maher Beauroy se 
svým alžírským přítelem přemýšlel 
o projektu, který by propojil Marti
nik a Alžírsko. Pojítkem se stal Franz 
Fanon, lékař z Martiniku a jeden 
z nejdůležitějších postkoloniálních 
myslitelů, který pobýval v Alžírsku 
v době revoluce a zapojil se do tamního 

osvobozeneckého hnutí. Dodnes 
k nám promlouvají jeho dvě zásadní 
knihy Černá kůže, bílé masky a Psan
ci této země, které v češtině vydalo 
nakladatelství tranzit.cz. Fanonovy 
vizionářské myšlenky o soužití lidí růz
ných kultur, o vyrovnání se s krutými 
následky kolonialismu, šrámy v duších 
kolonizovaných i kolonizátorů po 
několik generací se potkávají s ozvě
nou tradiční hudby Alžírska, Martiniku 
i evropskou klasikou, jazzem, africký
mi bubny, arabskou loutnou… Jednot
livé rytmy a harmonie se nevylučují, 

ale vzájemně respektují a podporují 
a umocňují celkový dojem bohaté sou
časné hudebnosti. „Tout monde“ (celý 
svět) podle Edouarda Glissanta v akci!

Lidé mohou vytvářet ideální exis-
tenční podmínky lidského světa, pokud 
se vrátí sami k sobě a oprostí se od 
všech nánosů, pokud bude jejich svobo-
da v neustálém napětí. Nadřazenost? 
Méněcennost? Proč prostě nezkusit se 
bližního dotknout, vnímat ho, objevit? 
Není mi snad dána moje svoboda proto, 
abych zbudoval svět jménem Ty? Franz 
Fanon v závěru knihy Černá kůže, bílé 
masky z roku 1952.

Premiéra inscenace dramatika a reži-
séra Guye Régise Jr. L’Amour telle 
une cathédrale ensevelie (Láska jako 
pohřbená katedrála)  propojila osobní 
příběh roztříštěné rodiny s problema-
tikou uprchlictví, jež se zdaleka netýká 
jen Haiti FOTO CHRISTOPHE PEAN

Vzdělávání dětí divadlem 
a hlavně k divadlu je i v sou
časnosti opomíjené téma jak 
ve společnosti, tak na většině 
škol. Absence studentů 
v divadelních sálech je zvláště 
po covidových lockdownech 
znatelná. A právě tímto pro
blémem se zabývalo Bábkové 
divadlo na Rázcestí na třia
dvacátém ročníku meziná
rodního festivalu současného 
loutkového divadla pro děti 
a dospělé Bábkarská Bystri
ca s podtitulem Divadlo na 
každý den.

ZuZana macourková

 
Kvůli pandemii dva roky odkládaný 
ročník se uskutečnil od 26. září do 
2. října 2022. V tomto týdnu středo
slovenskou Banskou Bystricu navští
vily soubory z devíti zemí a odehrály 
přes třicet představení, doplněných 
o workshopy a diskuse. Využity byly 
nejen divadelní prostory Bábkového 
divadla na Rázcestí nebo Divadla 
Štúdio tanca, ale i budovy místní Aka
demie umění, Gymnázia Andreja Slád
koviča a dvou základních škol. Přes
tože zapojení škol nebylo novinkou, 

letos dostalo nový rozměr. Nejsnazším 
způsobem, jak dostat studenty do 
divadla, je přinést jim ho až pod nos. 
V tělocvičně se místo košů na basket
bal zavěsila světla, naproti se postavilo 
jeviště a žáci šli rovnou z matematiky 
na představení.

Novinkou letošního festivalu byly 
diskuse po představeních, jejichž 
účelem bylo rozšířit divácký zážitek. 
V rámci dodržení podtitulu byl kladen 
enormní důraz na rozvinutí kritického 
myšlení u mladších diváků a formová
ní jejich myšlenek, což se na základ
ních či středních školách bohužel 
často nestává. Cílová skupina však po 
potlesku většinou odcházela, čímž dis
kuse přes sebeušlechtilejší záměr ztrá
cely smysl. Naopak debaty s tvůrci po 
večerních představeních často končily 
i přes řadu nezodpovězených dotazů.

Festival nebyl rozdělen pouze na 
školní a večerní představení, ale hned 
na tři kategorie, usnadňující orientaci 
v programu. Festival pracujúci probí
hal převážně dopoledne a odpoledne 
a byl určen právě pro děti a dospívající. 
Festival exkluzívny začínal vždy (až na 
jednu výjimku) od osmi večer a cílil na 
dospělé diváky. A konečně Festival roz
manitý propojoval všechny víkendové 
diváky od čtyř do devadesáti devíti let.

Večerní program zahájil Sen o pra-
lese v podání studentů VŠMU v režii 
Joanny Marie Gierdal. Notoricky zná
mý příběh Bambiho vyzdvihl tematiku 
strachu, ať už z odpojení člověka od 
přírody, nebo z nedaleko probíhající 

války. Studenti z Katedry bábkarskej 
tvorby propojili nahé tělo s přírodou 
(použili klacky jako končetiny) při 
předvádění srny či jelena. Křehkost 
lidského těla odrážela bezbrannost 
zvířat v dnešním světě a mezi diváky 
nahota vzbudila překvapivě velké 
povzbuzení. V následné debatě jí byl 
na můj vkus věnován až přílišný pro
stor. Vše ostatní včetně masek a objek
tů, ruchů i samotného tématu tak šlo 
bohužel do pozadí.

Závěrečný večer patřil multimediál
ní performanci Svetlonos nezávislého 
divadelního uskupení Odivo. Přes silné 
téma světla a tmy, černého svědomí 
a naděje je zde poutavé především 
využití progresivních loutek. Ať už 
robotického přístroje, jehož prostřed
nictvím performerka následně ani
muje loutku mimikou, nebo vytvoření 

loutky videem. Proti tomu očekávané 
uvedení 360° Virtual Puppetry – Král 
duchů z Puppentheater Zwickau bylo 
rozporuplné. První loutková inscenace 
vytvořená ve virtuální realitě bývalou 
studentkou Akademie umění v Ban
ské Bystrici Monikou Gerboc vypráví 
příběh Krále duchů. V německém 
prostředí je tato Goetheho báseň vše
obecně známá, v inscenaci je však 
i přes seznámení diváků s dějem před 
začátkem představení ztvárněna 
chaoticky. Nenavazující vizuální zpra
cování scén rozbíjelo atmosféru celku 

a nedovolilo vnímat možnosti virtuální 
reality. Návodné zvuky a objekty neby
ly vždy dostačující, v některých scé
nách ovšem fungovaly skvěle. Projektu 
nelze upřít unikátnost a je logické, 
že Puppentheater chce v tomto typu 
divadla pokračovat – chystá se navázat 
přímo v dramaturgické lince němec
kých balad.

Nakonec bych ráda zmínila speciál
ní hosty z Kyjevské národní divadelní, 
filmové a televizní akademie I. K. Kar
penkaKarého. V performanci Kto 
rastie v parku? pro zrakově postižené 
si diváci vyzkoušeli slepotu nasazením 
masek a následně museli svěřit svou 
důvěru performerkám. Nechat se jem
ně vodit po prostoru a vnímat ostat
ními smysly atmosféru pralesa – ať už 
kapáním vody jako deště, rozprašová
ním tropických vůní, nebo ochutnává
ním medu. Důležité bylo nenechat se 
rozhodit jazykovou bariérou, jelikož 
slovo zde nebylo klíčové.

Třiadvacátý ročník Bábkarské 
Bystrice představil inscenace s kla
sickými marionetami, maňásky, ale 
i práci s maskami, objektové divadlo či 
moderní technologie. Bábkové divadlo 
na Rázcestí sice nepovažuje festival za 
svůj showcase, o to více ovšem zazářilo 
uvedením Penelopy, feministickým 
výkladem mýtu o Odysseovi, nebo 
Cyber Cyranem, edukativní inscenací 
inspirovanou hrou Edmonda Rostanda. 
Podle ředitelky divadla a uměleckého 
šéfa poslání „Divadla na každý den“ 
nekončí posledním dnem festivalu 
a tvorba a vzdělávání divadlem jsou 
pro ně v budoucím směřování klíčové. 
Nezbývá než doufat, že se jejich cíle 
naplní a rozšíří i dále.

Speciální hosté festivalu z Kyjevské 
národní divadelní, filmové a televizní 
akademie I. K. Karpenka-Karého  
představili performanci kto rastie 
v parku? pro zrakově postižené FOTO 
DODO ŠAMAJ

Do aktovky svačinu a divadlo

výtvarnice Nelly Cazal v inscenaci 
vavangaz Ti Katorz oživuje příběh 
legendární bezdomovkyně,  réunion-
skou kreolštinu i svébytný žánr 
„spektak fonnkèr“, propojující divadlo 
a hudbu FOTO CHRISTOPHE PEAN
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Stanislav Slovák
(1977) Herec, režisér a vysokoškolský 
pedagog. Absolvent DiFa JAMU, oborů 
muzikálové herectví a činoherní režie.
Od roku 2000 je v angažmá Městského 
divadla Brno. Ztvárnil zde řadu 
muzikálových postav a postupně se 
začal podílet i na mnoha inscenacích 
jako asistent režie, později režisér. Od 
roku 2017 je režisérem pravidelného 
hudebního pořadu Zdenek Merta 
u klavíru. Je součástí tvůrčího týmu 
s hudebním skladatelem a dirigentem 
Karlem Cónem, dramaturgem Janem 
Šotkovským a hercem a autorem Petrem 
Štěpánem (Sněhurka a sedm trpaslíků, 
2008; Osmyčky, 2018 – hlavní cena 
mezinárodního divadelního festivalu 
Bez hranic v Českém Těšíně a polském 
Cieszyně Zlomená závora; Mendel aneb 
Vzpoura hrášků, 2015). Od 1. září 2010 
je vedoucím ateliéru muzikálového 
herectví na JAMU. Od 1. prosince 2020 je 
uměleckým šéfem činoherního souboru 
Městského divadla Brno.

Co vás přivedlo k umění/divadlu
Narodili jsme se do divadla. Bratr, 

sestra i já. Rodiče jsou herci, dědeček 
byl dirigent a pradědeček hudební 
skladatel. Divadlo a umění byly od 
narození nedílnou součástí našeho 
bytí, z čehož plyne, že jsme obojí brali 
jako úplně normální světy, bez kterých 
se nedá žít.
největší umělecký/divadelní zážitek

Každý divadelní (umělecký) záži
tek je zázrak. Nemůžete po nikom 
chtít, aby tvrdil, že Mozart je lepší než 
Beatles anebo Shakespeare větší než 
Sofokles. Když mě něco baví, neposu
zuji, jestli mě to baví trošku víc anebo 
trošku míň. Největším uměleckým 
zážitkem se tedy stává onen zážitek 
sám. A může to být v National Theatre 
v Londýně nebo v regionálním divadle 
z Osijeku. Bojím se všech „uměleckých 
fundamentálů“, kteří mají nutkavou 
potřebu určovat jediný správný směr, 

vkus či umělecké hodnoty. A že jich 
tady máme hodně…
osobnost minulosti nebo přítomnosti, 
se kterou byste rád zašel na kus řeči

Mně dá dost velkou práci smířit se 
s tím, že se s mnohými z nich nikdy 
nepotkám, a vy po mně chcete, abych 
z těch zástupů velikánů, ale i úplně 
obyčejných lidí vybral jednu jedinou 
osobnost?! To je nemožné. Jsem spole
čenský, debatující typ a rád si povídám 
s kýmkoli. Ano, i s neosobnostmi. Kde
koli a o čemkoli.
námět/text, který vás přitahuje a kte-
rý byste chtěl zpracovat

Denně se snažím vnímat různé 
náměty, které se odehrávají všude 
kolem nás. Jsou jich stovky, tisí
ce. Některé jsou nosnější, jiné míň. 
Všechno je to věcí správného rozhod
nutí. Nepatřím k autorům, režisérům 
a hercům, kteří si dávají ultimáta. Buď 
budu dělat tohle, nebo se zavraždím… 
V žádném případě svůj život nesvazuji 
s jediným námětem či textem. Dnes ne 
a ani zítra tomu tak nebude.

divadlo, výtvarné umění, literatura, 
film, hudba, které máte rád a kterým se 
naopak vyhýbáte

To jsou otázky do obsáhlé autobio
grafie. Velmi zjednodušeně to může 
znít takhle: To, co mě baví (nezávisle 
na druhu a žánru), vyhledávám. Tomu, 
co mě nudí (nezávisle na druhu a žán
ru), se vyhýbám. Jako v životě.
historická či současná osobnost/
divadelní postava, která je vám cito-
vě nejblíže – a naopak – která je vám 
vzdálená

Citově nejblíže mi je a bude ten, kdo 
se dokáže nad touto otázkou upřímně 
zamyslet a seriózně odpovědět. S nej
čistším svědomím říkám, že to ne umím. 
Neumím přemýšlet v extrémních 
intencích typu buď–anebo. A už vůbec 
nechci být (ani sám v sobě) soudcem, 
kdo je mi blíž a kdo dál. Nebýt těch, 
kdo jsou od nás dál, nepoznali bychom 
ty, kdo jsou nám blíž. Jsem zastáncem 
hledání kontextu a vhodné míry.
Rostlina/zvíře/kámen/planeta, které 
máte v oblibě či obdivujete

Žádné a všechny. Obdivujete růži, 
čichnete k ní a zjistíte, že jste na ni 
alergický. Přestanete ji obdivovat? 
Oblibujete svého jezevčíka, který jed
noho dne pokouše sousedovo dítě… Co 
se stane? Okrasné kameny, které máte 
na předzahrádce za oknem, vypadají 
jinak, než když jsou prohozeny oknem 
do vašeho obýváku. A žádnou planetu 
nikdo z nás nezná tak dokonale, aby 
mohl říct: Já ji obdivuji. Vždy je tady 
nějaký kontext.

Mám rád lidi. Snažím se je obdivo
vat v každé situaci a za všech okolností.
etické či jiné hranice, za které byste 
jako tvůrce nešel

Nikdy bych nikoho nenutil, aby měl 
pocit, že to, jak věci vidím, je jediný 
možný úhel pohledu. Samozřejmě že 
jako tvůrci či interpreti předkládáme 
před diváka sami sebe. Ale tento fakt 
ještě není důvodem domnívat se, že 
naše umělecké vyjádření je to jediné 
možné. A taky bych nikdy do hlediště 
neházel mražená kuřata.

Umělecký/divadelní sen
Mým snem je, aby divadlo a umění 

obecně nebyly jen povinnou kulturní 
vložkou v našich běžných životech. 
Dovedu si představit, že se umění pro 
nás může stát nutnou vnitřní potřebou, 
bez které nejde prožít ani jediný den.
Kým/čím byste byl, kdybyste se nevě-
noval divadlu/umění

Čímkoli, co by dávalo smysl, bavilo 
mě to a naplňovalo. Kdosi moudrý řekl: 
Najděte si práci, která vás bude bavit. 

Pak už nikdy nebudete muset chodit do 
práce.

Plus: Zajímá vás umělecká kritika?
Nejdůležitější uměleckou kritikou je 

konec večerního představení a násled
ná sebereflexe. Myslím, že je důležité 
nezapomínat na to, že i umění (divadlo 
nevyjímaje) je v první řadě řemeslo. 
A jako v každém řemesle neznám 
nikoho, kdo by chtěl svoji práci, kterou 
miluje, záměrně dělat špatně.
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Už se kácí
Už se kácí v našem lese.

To jsem poprvé slyšel v devadesá
tým, když jsem z Kanady přijel.

Nedocházelo mi, vo co de.
(Vymírali kumpáni.) Já nikdy žádnej 

les tady, v týhle zemi, neměl.
Chodil jsem na houby do tzv. Praž

skýho lesa u Xaverova a pak i do kláno
vickýho.

Našel jsem tam i kotrče a satana. 
Vím kde. Doteď.

Kus lesa jsem měl (měl?) až 
v Kanadě.

Říkalo se tomu „second grows“. To 
je: podruhý narostlej prales.

Byly tam až dvoumetrový pařezy se 
zásekama – aby to dva blbové z Evropy 
mohli srazit, tu nádheru. Přeci to nebu
dou řezat dole, když je to tam tlustší…

A tak zůstaly ty schůdky…
Vo satanovi mi povídal Fero Dadejík.
Prej to na Slovensku žrali. Stačilo 

povařit a vodu slít…
Fero Dadajík si každý ráno otvíral 

lahváka jinak.
Jen tak vo přezku na pásku.
Nebo zubama.
Někdy potkávám, tady ve Vršovicích 

ve Sladkáči, syna.

Zabejvá se estetikou.
My teda, já určitě ne, nejsme second 

grows forest.
Nerostu, spíš padám, jak to dříví v…

Hej, hej,
pojebali koně voz.
Terazko, má milá,
na piče
si seno voz…

(V Košicích potvrzená východňár
ská. Prej svatební…)

vratislav BraBenec
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PLyNovÉ HořáKy  
veRSUS ŽáRovKy

Plynárenský průmysl, po desetiletí 
dodavatel tepla a světla, sleduje ost
ražitým zrakem zneklidňující nástup 
světla nového. V sazečských a tiskař
ských halách berlínské tiskárny Büxen
stein se od 12. dubna 1882 pracuje pod 
Edisonovými žárovkami – prvními 
v Německu. Po premiéře u Büxenstei
na plane elektrické světlo žárovek 
v budově novin Berliner Börsencourier, 
v hospodě Böhmisches Brauhaus (Čes
ký pivovar) se „inkandescenčně“ popíjí 
(Bühnentechnische Rundschau, ročník 
1932, č. 2, s. 11).

Podle firemního prospektu z roku 
1883 nabízí DEG (Deutsche Edison

Gesellschaft für angewandte Electrici
tät), předchůdce firmy AEG, velkoryse 
vše, co má něco společného s elek
třinou: zřízení „centrálních stanic“, 
přenos elektrické energie, provoz ven
tilátorů, výtahů a samozřejmě osvět
lení měst, ulic, koncertních sálů, dílen, 
loděnic, lodí, majáků, podmořských 
staveb – nepochybně včetně podmoř
ských divadel.

Po prvních úspěšných instala
cích elektrického světla následují 
další, žárovky z dílen Thomase Alvy 
Edisona získávají monopolní pozici, 
dobývají svět, plynaři se cítí ohroženi 

inkandescenční pandemií. Komentář 
v Journal für Gasbeleuchtung und 
Wasserversorgung (Žurnál pro plyná
renský a vodárenský průmysl) z roku 
1882 nepřipouští pochybnosti o tom, 
jakým světlem má být zákaznictvo 
hýčkáno:

Nutno uznat, že inkandescenční 
osvětlení bylo navzdory všem americ-
kým reklamním švindlům připraveno 
velice zručně. (…) Bez očekávání prak-
tického úspěchu ve větším měřítku byly 
veškeré příslušné patenty okamžitě 
za ohromné sumy skoupeny společ-
nostmi, první společnosti zase ihned 
založily dceřiné společnosti, (…) ty 
pak další „vnoučí společnosti“, (…) celý 

civilizovaný i necivilizovaný svět byl 
obložen společnostmi, aniž (…) by jen 
jediná z nich měla z provozování inkan-
descenčního osvětlení nějaký skutečný 
zisk! (…) Elektrické inkandescenční 
osvětlení vychází za všech okolností 
dráže než osvětlení plynové. (…) Navíc 
má plynové osvětlení dvě další přednos-
ti, jež nutno vysoce ceniti, je nanejvýš 
pohodlné a spolehlivé. V kteroukoli 
noční a denní hodinu je plynové světlo 
odběratelům k dispozici; spotřebitel 
otočí kohoutkem lampy a prostě si 
zapálí své světlo. Kdo by chtěl využívat 
elektrického světla, musí nejdříve uvést 
do chodu motor, či snad napřed roz-
topit parní kotel. Během dne tedy není 
uživateli vůbec umožnĕno využívat jed-
notlivých plamenů, jak tomu je v mno-
ha případech zapotřebí, avšak pouze 
večer, kdy je vše připraveno, „zapálí“ 
si své „plameny“. A když se u stroje 
sesmýkne či přetrhne řemen, bude pak 
sedět potmě.

BRNěNSKý SvěTový PRIMáT

V brněnském Městském divadle se 
řemen ze stroje nesesmýkne ani nepře
trhne. Jako nouzové osvětlení, jež 
má podle předpisu Zemské divadelní 
komise svítit i během představení, 
slouží osmdesát svíčkových svítilen, 
které byly rozmístěny tak, aby se 
publikum i v případě, že by elektrické 
světlo zhaslo, mohlo dobře orientovat 
(Leonhardt, E.: Das neue StadtTheater 
in Brünn und seine elektrische Bele
uchtungsAnlage. Wien, 1883; Oesterr. 
Ingenieur und ArchitektenVerein). 
Nouzová situace, tj. náhlý výpadek 
světla při představení, však nenastane. 
Jen jediné představení musí být v úno
ru 1885 zrušeno kvůli poruše osvětlení, 
neboť proud byl oslaben uzemněním. 
Další výpadek pak nastal, z důvodů 
mimořádně prudkého deštivého poča-
sí, až po čtyřech letech (Bondi, G.: 

Fünfundzwanzig Jahre Eigenregie. 
Geschichte des Brünner Theaters 
1882–1907. Brno, 1907, s. 36 a 48).

Většina divadelních budov v Evropě 
a zámoří byla ještě léta po elektrických 
premiérách v Londýně a Brně osvět
lována plynem – a stovky lehly pope
lem: Pouze v rozmezí let 1882–1897 si 
475 požárů divadel vyžádalo skoro pět 
tisíc obětí, kolik bylo zraněných a popá
lených, se nedovíme (Dieckmann, D.: 
Die Feuersicherheit in Theatern. Mni
chov, Verlag Jung 1911, s. 18).

Instalací elektrického osvětlení bez 
záložního plynového systému vsadilo 
brněnské Městské divadlo, dnešní 
Mahenovo, vše na elektrickou kartu, 
čímž vykročilo jako jeden z prvních 
pionýrů do světa nové technologie, do 
nového světla. Ještě pět let po první 
herní sezoně 1882/1883 bylo nové diva
dlo ve večerním Brnu osamoceným, 
zvenčí obloukovými lampami nasvět
leným ostrovem světla. Teprve v roce 
1887 – po čtyřiceti letech pouličního 
plynového osvětlení – brněnské ulice 
a náměstí rozjasnilo první osvětlení 
elektrické. Za dalších jedenáct let pak 
již nabízela městská elektrárna v Brně 
energii „pro každého“, žárovka se 
pomalu stávala dosažitelným předmě
tem denní potřeby.

Brněnské divadelní osvětlení muse
lo od svého zapojení 14. listopadu 1882 
splňovat náročné požadavky městské
ho divadla: se stále se měnícími scé
nografiemi, s nesčetnými přestavbami. 
Zvládnout divadelní provoz bylo mož
né pouze se spolehlivým, flexibilním, 
robustním – tedy bezporuchovým – 
osvětlením. V této zatěžkávací zkoušce 
technika i lidé obstáli v brněnském 
Městském divadle – první celkově 
a výhradně elektricky osvětlené diva
delní scéně nejen v Evropě, ale i na 
celém světě – na výbornou.

Jiří ort, mnichov
(Konec.)

elektrifikované 
Městské divadlo 
Na hradbách 
v Brně  těsně před 
otevřením, 1882  
FOTO ARCHIV NDB

Budiž světlo žárové (XVIII)
Počátky elektrického osvětlení v divadle
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Malíř Ivo, operní pěvec (16. 11. 1932) △ Kováč Attila, loutkoherec (17. 11. 1967) △ Novák Jan, herec (17. 11. 1972) △ Sedláček 
Otakar, herec (17. 11. 1942) △ Staňková Jana, herečka (17. 11. 1957) △ Kroftová Jana, scénická výtvarnice (18. 11. 1972) △ Krpata 
Josef, herec (18. 11. 1942) △ Škach David, herec (18. 11. 1972) △ Čepek Karel, sólista operety (19. 11. 1942) △ Janů Petra, zpěvač
ka (19. 11. 1952) △ Holubová Jarmila, sólistka opery (20. 11. 1952) △ Kleplová Marie, herečka (20. 11. 1942) △ Tichý Jaromír, 
herec (21. 11. 1947) △ Bukovský Přemysl, scénický výtvarník (22. 11. 1972)  △ Křížková Eva, herečka (22. 11. 1942) △ Janků 
Heidi, zpěvačka (23. 11. 1962) △ Stivín Jiří, skladatel (23. 11. 1942) △ Libovický Pavel, herec (24. 11. 1947) △ Sochorová Klá-
ra, herečka (24. 11. 1972) △ Hruška Martin, herec (25. 11. 1967) △ Křenek Martin, herec (25. 11. 1967) △ Paclík Václav, operní 
pěvec (25. 11. 1937) △ Pospíšil Miloslav, sólista opery (25. 11. 1947) △ Šimák Pavel, režisér (25. 11. 1972) △ Vaněk Pavel, sbor
mistr (25. 11. 1957) △ Blatná Radka, herečka (26. 11. 1972) △ Kastner Petr, scénický výtvarník (27. 11. 1952) △ Kubálková Erika, 
herečka (27. 11. 1967) △ Nekvasil Jiří, režisér (27. 11. 1962) △ Hrdlička František, překladatel (28. 11. 1927) △ Ešpandr Josef, 
loutkoherec (29. 11. 1947) △ Obračaj Ivan, sbormistr (29. 11. 1947) △ Dittrich Dan, herec (30. 11. 1967) △ Kalaš Karel, sólista 
opery (30. 11. 1947) △ Veverková Jana, sólistka baletu (30. 11. 1937)  Data převzata z databáze IDU

Výročí 15.−30. listopadu

divadelní 
noviny
19
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oTTo oPeT:  
deUTSCheS TheaTeRReChT 
(S. CalvaRy & Co., BeRlin 1897)

 
Právníci mají jistě jiné „bible“ než 
divadelníci, a přece se v jejich 
knihovně – jestliže se zabývají diva-
dlem – najdou tituly, které obstojí 
i v této rubrice Divadelních novin.

 
Počítám mezi ně neuvěřitelně obsáh
lou monografii německého práv
ního vědce Otty Opeta (1866–1941) 
Deutsches Theaterrecht. Opet byl 
všestranný profesor právních dějin, 
občanského, autorského a patentového 
práva, ale též soudce, aktivní sociální 
demokrat a přesvědčený pacifista, 
vůdčí osobnost legendárního časopisu 
o autorském právu UFITA (Archiv für 
Urheber, Film und Theaterrecht) 
i nebojácný sionista. Po nástupu nacis
tů odchází nuceně do důchodu a umírá 
v hamburském ghettu dříve, než ho 
nacisti zavraždí.

Jeho Německé divadelní právo je 
první monografie svého druhu a toho
to rozsahu a zajímat by mělo každého 
divadelního historika věnujícího se 
organizaci divadla v 19. století. Pro 
neprávníka je nejčtivější úvodní kapi
tola, v níž autor podává dějiny právní 
regulace divadla od starověku po 
konec 19. století, a byť bychom v nich 
našli i nějakou tu chybu, systematikou 
a šíří zpracování zůstává tato historio
grafická část inspirativní dosud.

Autor dělí divadelní právo na 
veřejné a soukromé a je pro jeho dobu 
typické, že právě část veřejnoprávní, 
týkající se policejního povolování pro
dukcí a cenzury, zabírá více prostoru 
než část soukromoprávní, zejména ta 
o právu provozovacím (autorské právo 
v divadle). Překvapivě detailní je kom
parativní analýza autorskoprávních 

úprav mnoha dalších zemí – těžko 
si dovedu představit, jak v době 
bez internetu obstarával informace 
o autorském právu třeba v takovém 
Haiti.

Ačkoli pro Opeta nebylo autorské 
právo hlavní pracovní náplní, právě 
kniha o divadelním právu je jeho nej
větším životním pomníkem. U nás 
bychom z této doby našli podobný, 
byť záběrem mnohem skromnější 
spis u pozdějšího profesora a děkana 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 
slavisty Karla Kadlece (1865–1928), 
který ve svých mladých letech, kdy 
působil jako tajemník Národního diva
dla, napsal praktickou monografii Pro-
vozovací právo k dílům dramatickým 
a hudebním (1892). Tak o této bibli 
zase někdy příště.

rudolf leška
(advokát a divadelní kritik zabývající 
se autorským a mediálním právem, je 

společníkem advokátní kanceláře 
štaidl leška advokáti, o autorském 

a mediálním právu přednáší na vysoké 
škole finanční a správní, vede českou 

pobočku mezinárodní učené společnosti 
pro autorské právo alai a je jednatelem 

nakladatelství krásných knih teapot; 
jako autor i právník spolupracuje 

s divadelními novinami)

Má divadelní bible
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Jakub Škorpil, vladimír Mikulka 
a Martin J. Švejda v představení 
Be Pozzy!  (2014) souboru antonín 
Puchmajer d.s. FOTO JANA JAROŠŮ
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Příběh dušičkový
Převyprávěný podle Jana Hrušínského 
na Facebooku. Od léta s manželkou 
Miluší Šplechtovou pátrali po hro
bech „praotce“ zakladatele hereckého 
rodu Hrušínských, principála Ondřeje 
Červíčka a jeho ženy Anny. Začali na 
hřbitově v jihočeském Bavorově, kde 
Červíčkovi prožili poslední léta a kde 
také zemřeli. Jan Hrušínský tam za 
života rodičů nebyl a při první návštěvě 
hřbitova hroby nenašli. I začali pátrat, 
kde jsou, zda vůbec ještě jsou a zda 
v Bavorově. Poradila ochotná paní Svo
bodová na obecním úřadě v Bavorově 
a poslala plánek hřbitova s označenými 
hroby. Podle něho už Hrušínští našli 
hromádky hlíny bez označení zarostlé 
břečťanem. Hluboko pod nánosy obje
vili poničenou a zašlou tabulku se jmé
nem prapradědečka Červíčka a v zemi 
zapadlou a zarostlou rezavou náhrobní 
mříž. Pod břečťanem druhého hrobu 
našli zarostlý rezavý kříž. Zaplatili za 
obě místa, v kamenictví Kölblových 
v Prachaticích nechali obnovit náhrob
ní kámen a nalezené předměty a na 

vZPoMínKa

Zemřeli
eLeN TANASCo
(25. 11. 1919 Praha – 13. 10. 2022 
vídeň, Rakousko) Tanečnice 
Osvobozeného divadla či Národního 
divadla, spolupracovnice Jana 
Wericha, Oldřicha Nového či Vlasty 
Buriana, manželka dirigenta Karla 
Krautgartnera. Po roce 1968 spolu 
emigrovali do Vídně.

RALF WoLTeR
(26. 11. 1926, Berlín, německo – 
14. 10. 2022 Mnichov, německo)
Německý herec a komik proslulý 
především rolí Sama Hawkense z filmů 
o Vinnetouovi.

BRANISLAv HRoNeC
(22. 12. 1940 hronsek, Slovensko – 
25. 10. 2022 Bratislava, Slovensko)
Slovenský hudební skladatel, klávesis
ta a dirigent, známý spíše pod jménem 
Braňo Hronec.

zUzANA BURIANová
(2. 10. 1947 Praha – 25. 10. 2022 
švýcarsko) Divadelní a filmová herečka 
a zpěvačka, členka zlaté éry Semaforu.

JeRRy Lee LeWIS
(29. 9. 1935 Ferriday, louisiana, 
USa – 28. 10. 2022 deSoto County, 
Mississippi, USa) Americký 
zpěvák, skladatel a pianista. Jeden 
z průkopníků rokenrolu. Je označován 
za zakladatele tzv. piano rocku.

MARTIN J. ŠveJDA
(30. 9. 1968 Praha – 28. 10. 2022 Praha) 
Divadelní historik a kritik, dramatik 
a amatérský divadelník.

MICHAL AMBRoŽ
(23. 1. 1954 havlíčkův Brod – 
31. 10. 2022 Praha) Zpěvák, kytarista, 
skladatel a textař, zakladatel 
a frontman skupin Jasná Páka, 
Hudba Praha a Divoký srdce. 
Jedna z nejvýraznějších osobností 
české rockové hudební scény od 
osmdesátých let minulého století.

MARIe PoLeDňáKová
(7. 9. 1941 Strakonice – 8. 11. 2022 
nebušice u Prahy) Televizní a filmová 
scenáristka a režisérka, mediální 
podnikatelka. Autorka české filmové 
komedie století S tebou mě baví svět 
(1988). Nekrology najdete na i-DN.

Martin
 
Martin J. Švejda byl pravidelným přispě-
vatelem Divadelních novin, přísným, ale 
spravedlivým kritikem, jehož texty jsme 
rádi publikovali. Osobní vzpomínku při-
pojuje Věra Velemanová.  DN

Mé setkávání s Martinem Švejdou 
začalo před dvaatřiceti lety na studiích 
divadelní vědy pražské UK. Podobně 
jako několik dalších spolužáků jsme 
měli za sebou studium za minulého 
režimu, většinou vybrané takříkajíc 
z nouze. Martin konkrétně absolvo
val takřka celý „matfyz“ a brzy nám 
bylo jasné, že tato jeho kvalifikace se 
neodehrála náhodou. Na první pohled 
působil jako tichý, roztržitý génius, 
ve skutečnosti to byl systematický 
a komunikativní člověk, který ke své
mu životu potřeboval mít pořádek na 
pracovním stole, v osobním archivu 
i ve vztazích, ovšem nejednalo se 
o pořádek pedantský; byla to touha 
a vůle po harmonii. Martin byl totiž 
vedle všeho člověk nesmírně laskavý, 
vřelý, opravdový.

Když naskočil do rozbíhajícího se 
divadelního spolku Puchmajer, vešel 
na jeviště přírodní úkaz, o němž by si 
předtím málokdo pomyslel, že s tako
vou vervou a chutí bude řádit před 
diváky. Jeho nenapodobitelný projev 
by se dal trochu přirovnat k dalšímu 
podobnému úkazu, kterým byl Jiří Šlitr. 
Půvabné, legrační zdánlivé „dřevo“ na 
divadle, postupně velmi akční, velmi 
pohyblivé, vtipné a zcela se oddávající 
hře. Zahráli jsme si tady spolu pár 
kousků, byl spoluhráčem ohleduplným, 
ochranitelským, taktním.

Naše osudy se protínaly dál – stali 
jsme se kolegy v Divadelním ústavu, 
když začal působit nejdříve v knih
kupectví Prospero, kteroužto práci 
bral nesmírně odpovědně: objednával 
nové tituly jak podle svých vědomostí, 
tak na základě požadavků zákazní
ků, obracel se hojně s objednávkami 
i do zahraničí, zkrátka pečoval o nás 
čtenáře, seč mu síly stačily. Poté se 
stal v roce 2008 členem Kabinetu pro 
studium českého divadla a tím jsme 
se ocitli dokonce ve stejném oddělení. 
Naše tehdejší pozornost se soustředila 
hlavně na psaní hesel do České diva
delní encyklopedie – části Činohra 
19. století, ale vedle toho se Martin 
mohl věnovat i období, které mu bylo 
vždy blízké – českému divadlu 20. sto
letí. Tady se naše zájmy opět protnuly, 
pokoušeli jsme se spolu o granty na 
knihu o Divadle Na zábradlí a začali 
o tomto divadle publikovat studie 

v Divadelní revui. Nevěřila bych, jak 
může bez jakýchkoli šarvátek fungovat 
spolupráce pořádkumilovného syste
matika s chaotickou bohémkou. Přiklá
dám to Martinově rozvaze a schopnos
ti empatie.

Naší poslední spoluprací – vedle 
zamýšlené další studie o Divadle Na 
zábradlí – byla společná přednáška 
na Katedře divadelní vědy Filozofické 
fakulty UK o Evaldu Schormovi v Diva
dle Na zábradlí. Martin měl velkou 
trému, ale svou roli ustál s grácií, byl 
přesný, pečlivý, laskavý. Bohužel už 
nemohl tento svůj úkol dokončit, pro
tože onemocněl a rychlost, s jakou 
jej nemoc postupně přemohla, nás 
všechny zaskočila a jeho samého 
samozřejmě také. Přesto si zachovával 
až do posledních chvil to, za co jsme 
ho měli rádi: zájem o okolí, stálou 
ochotu naslouchat druhým, specifický, 
někdy černočerný humor. Do posled
ních chvil se také snažil psát do blogu 
Nadivadlo, sledoval, co se děje v diva
dle, protože práce kritika byla jednou 
z jeho posedlostí. Člověk s ním nemu
sel vždy souhlasit a on zase mohl kriti
zovat přístup druhých, ale vždycky to 

byla konfrontace upřímná, beze zrad 
a křivého jednání za zády, v níž mu šlo 
o věc samu, nikdy ne o sebe.

Jeho pýchou byla velká rodina, které 
se, co pamatuji, vždycky věnoval, jak 
jen mohl, a pokud jsme se ho snažili 
občas lákat na akce, které spadaly do 
víkendů či prázdnin, u Martina jsme to 
měli marné, „nejel přes to vlak“, tento 
čas byl zasvěcen rodině – manželce 
Janě a jejich třem dětem. Ve vztahu, 
který jsem mohla zpovzdálí sledovat, se 
Martinovi a Janě podařilo dospět k oné 
harmonii, neokázale a trvale. Pozorovat 
tu tichou sílu bylo nade všechna před
stavení a vidět posléze tu neochvějnou 
pevnost a statečnost v posledních měsí
cích bylo navýsost inspirativní.

Martin by mi patrně vyčinil za tuto 
mou veskrze kladnou vzpomínku. 
Jinou ale nemám. Bude se nám, Mar
tinovým kolegům, moc stýskat – i po 
jeho humoru. Dovolím si skončit 
perličkou, která je trochu v intencích 
Martinova černohumorného nastavení: 
Když jsem onehdy ve svém velice pozd
ním věku vstoupila do dalšího studia, 
suše prohodil, že se mi ten titul bude 
hezky vyjímat na urně. Tehdy mne to 
velmi rozesmálo. Dnes mě mrzí, že se 
Martin onoho okamžiku už nedožije…

věra velemanová,
kabinet pro studium  
českého divadla idu

Dušičky už bylo kam položit květiny 
a zapálit svíčky. Na Vyšehrad se všichni, 
co se zasloužili o české divadlo, neve
jdou, v Bavorově však Červíčkovi našli 
neméně důstojné místo odpočinku. Pří
běh dobrých lidí s dobrým koncem.

Josef Herman
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Bylo to v roce 1998, kdy jsem 
nabídla své frankofonní 
divadelní služby tehdejšímu 
řediteli Klicperova divadla 
a Mezinárodního festivalu 
Divadlo evropských regionů 
Ladislavu Zemanovi. Společ
nou řeč jsme našli okamžitě, 
pan ředitel Francii miloval. 
A hned mě taky pověřil 
úkolem. Zapeklitým. Ze svého 
několikadenního pobytu na 
festivalu Acteurs Acteurs 
v Tours jsem měla přivézt dva 
zaručené festivalové hity, a to 
jak do divadla, tak i na ulici. 

lucie němečková 

 
Jean-Pierre Conin, odpovědný za kul-
turní aktivity na tourské univerzitě, 
mně bez jediného zaváhání doporu-
čil Compagnie Dominique Houdart 
et Jeanne Heuclin a jejich Padoxe. 
O rok později okouzlili hradecké 
diváky. A jako bonus s sebou při-
vezli také Inventuru teorií, poetické 
a vtipné loutkářské zpracování textu 
lyonského básníka a matematika 

Patricka Dubosta. Hradec si svébyt-
ného francouzského loutkáře s plno-
vousem jako Karl Marx zamiloval. 
A pak už se svou ženou, herečkou 
Jeanne, jezdili nejen na Regiony, ale 
taky na různé festivaly do Plzně, Ost-
ravy, Brna a Prahy několik dalších let. 
Vzniklo zvláštní česko-francouzské 
divadelní pouto.

Dodnes zůstávám s Dominiquem 
a Jeanne v kontaktu. Loni při mé 
návštěvě ve Villeneuve lès Avignon, 
kde bydlí, jen tak z řeči vyplynulo, že 
Dominique, který se přehoupl přes 
osmdesátku, si k narozeninám poří-
dil Rolls-Royce a píše paměti. Uvědo-
mila jsem si, že ačkoli jsme se s ním 
a Jeanne setkávali v Čechách patnáct 
let a Padoxové ovlivnili přinejmen-
ším jednu královéhradeckou festi-
valovou generaci, vlastně o tomto 
charismatickém divadelníkovi moc 
nevíme. Požádala jsem ho tedy, zda 
bych mohla do češtiny přeložit aspoň 
vybrané úryvky. Nakonec v Divadel-
ních novinách vycházejí ještě před 
francouzským knižním vydáním.

váŠeň PRo DIvADLo

Můj otec, jehož specializací byla neu
rochirurgie, mě naučil vyjmenovat 
všechny lebeční kosti a já jsem je vždy 
s velkou radostí odříkával před návště
vami. To byly mé první divadelní kroky.

Když jsem byl ještě hodně malý, při
pravil můj otec s prvními třemi nejstar
šími sourozenci (bylo nás dohromady 
osm) vánoční představení, které jsme 
pak hráli před prarodiči, strýčky a tetič
kami. Vzpomínám na naše Kominíčko-
vy Vánoce, příběh o tom, jak kominí
ček políbí sošku Panny Marie a ušpiní 
její tvář. A protože ji nedokáže umýt 
ani kostelník, toho jsem hrál já, stane 
se z ní Černá Madona.

Moji rodiče a vůbec celá rodina byli 
praktikující křesťané. Udělali ze mě 
zpěváčka na kůru v kostele na ostrově 
svatého Ludvíka. Byl jsem nadšený 
z kostýmů a svíček, užíval jsem si vší té 
podívané a pozornosti publika. Zvlášť 
když mi svěřili úlohu ministranta. 

Zamiloval jsem se do nošení kadidel
nice, do chození před lidmi, byl jsem 
blažený, když všichni vstali a já jsem 
je mohl ovanout několika obláčky 
kadidla.

Teatrálnost tehdejší katolické církve, 
„tříkrálová“ mše s jáhnem a podjáhnem, 
procesí po ostrově k soše svaté Jeno
véfy, která na den svatého Ludvíka – 
25. srpna – žehnala Paříži, to vše mě 
formovalo a utvrzovalo v rozhodnutí 
stát se buď hercem, nebo vstoupit do 
nějakého řádu.

DIvADeLNíKeM

Léta strávená ve skautingu pokračova
la v podobném duchu: táborové ohně, 
gregoriánské mše, a když jsem se stal 
vedoucím oddílu, proměnila se většina 
naší činnosti na divadelní. V pade
sátých letech dvacátého století se na 
náměstí před NotreDame de Paris 
každoročně hrálo před obrovským 
množstvím lidí Tajemství umučení 
od Arnoula Grébana, který byl kanov
níkem a varhaníkem a toto Tajemství 
napsal v roce 1455. Jeviště zabíralo 
celou šířku katedrály, náměstí zaplnily 
obrovské tribuny, zněly zvony, velkole
pá republikánská garda na koních a ve 
středověkých kostýmech triumfálně 
nastoupila za doprovodu hudby. Účin
kovali největší herci své doby. Divadel
ní obraz dokonale souzněl s výjevy na 
portálech.

Měl jsem to potěšení a čest zúčast
nit se té podívané jako prostý statista, 
jehož vybrali mezi skauty ze soused
ství (Massillon). Hrál jsem roli prvního 
vojáka zleva, tedy na „straně pekla“, 
protože pravé a levé straně se v mys
teriích říkalo „strana nebe“ a „strana 
pekla“. Tato chvíle silně ovlivnila moji 
volbu stát se divadelníkem.

Zprvu mě však lákalo povolání kně
ze. Přitahovali mě dominikáni – Řád 
bratří kazatelů: síla slova, černobílý 
oblek i to, že měli svůj prostor v rozhla
se a televizi. Postní kázání otce Carré
ho (později se stal duchovním umělců 
v pařížské diecézi) jsem poslouchal 
v neděli odpoledne v živém vysílání 
v rozhlase…

Ale po cestě do Řecka, kam jsem se 
v osmnácti letech vydal se skautským 
oddílem po stopách svatého Pavla 
a objevil pravoslavné náboženství, 
jsem si uvědomil, že každá civilizace 
má své vlastní náboženství. Nábožen
ství je tedy kulturní a místní záležitost 
a monoteismus se v dějinách lidstva 
objevil poměrně pozdě a byl nosi
telem náboženských válek. To vše 
mě přimělo k tomu, že jsem se zřekl 
kněžství a víry. Přivlastnil jsem si 
Nietzscheho myšlenku z Ecce homo: 

Člověk si vymyslel pojem Boha, který 
je protikladem života, a uhnětl z něho 
strašlivou směs všech škodlivin, jedů, 
pomluv a nenávistí, které lze proti 
bytí vůbec shromáždit! Vymysleli 
jsme si záhrobí, představu skutečného 
světa, abychom znevážili ten jediný, 
který existuje, abychom zprostili naši 
pozemskou realitu jejího záměru, smy-
slu i povinnosti.

zLATá DoBA  
STUDeNTSKÉHo DIvADLA

Během studia práv (velmi užitečných 
pro řízení divadelní společnosti) jsem 
chodil na hodiny k Jacquesu Lecoqovi. 
Poznal jsem ho díky Jeanne Hamelin, 
bývalé asistentce Jacquese Hébertota 
(francouzský divadelní režisér, básník, 
novinář a nakladatel, dodnes je po 
něm pojmenováno jedno z pařížských 
divadel Théâtre Hébertot – pozn. red.). 
Jeanne Hamelin zkoušela s naším 
skautským oddílem inscenace, které 
jsme hráli v NoisyleGrand, chudinské 
čtvrti abbého Pierra, zatímco přes den 
jsme betonovali místo na stavbu betlé
mu. Díky Jacquesi Lecoqovi jsem obje
vil masku a antický chór. Nikoli rekon
strukci řecké masky, jak ji po užívala 
Skupina antického divadla na Sorbo
nně (Groupe de Théâtre Antique de la 
Sorbonne), ale neutrální masku, kte
rou Lecoq vytvořil s velkým italským 
výtvarníkem Amletem Sartorim, a také 
masku komedie dell’arte. Všemi těmito 
směry se později ubírala naše práce 
a stala se díky tomu jedinečnou. Od 
masky k loutce totiž vede jediné gesto: 
maska držená na délku paže se stává 
předobrazem loutky.

A tak jsem v devatenácti letech, 
v roce 1960, s několika věrnými členy 
našeho skautského oddílu, založil 
univerzitní soubor Compagnie du 
Masque, s nímž jsme cestovali po 
francouzském venkově. Hráli jsme 
frašky od Molièra, komedie od Labiche, 

Goldoniho, improvizace komedie 
dell’arte podle skic, které jsem si oko
píroval v Knihovně Arsenal.

Byla to zlatá doba studentského 
divadla: Ariane Mnouchkine vedla 
na pařížské filozofické fakultě sou
bor, který už tehdy odrážel její zálibu 
v kulturní rozmanitosti. Jean-Pierre 
Miquel měl na Sorbonně Théâtre 
Antique, kde dával zaznít velkým 
řeckým textům. Divadelní soubor na 
Lyceu Ludvíka Velikého oživil svým 
již tehdy patrným talentem pro práci 
s herci a smyslem pro mizanscénu 
Patrice Chereau. Potkávali jsme se 
na univerzitních festivalech v Rennes, 
Erlangenu a na festivalu pořádaném 
UNEF (Union nationale des étudiants 
de France, Národní svaz studentů 
Francie) na pařížském náměstí Con
trescarpe, který řídili Alain Crom-
becque, pozdější ředitel Avignonu, 
a Jean-Jacques Hocquart.

Já a můj soubor jsme patřili 
k „naivním“ divadelníkům, kteří hráli 
s maskami komedii dell’arte, a byli 
jsme zcela mimo hlavní proud té doby, 
orientovaný spíš na německé nebo 
ruské divadlo. Tehdy jsme se rozhodli 
stát profesionály.

To znamenalo, že jsme přestali být 
finančně závislí na studentském sdru
žení Corpo des Sciences. Dělili jsme se 
o příjmy, i když byly skromné, snažili 
jsme se co nejvíc hrát a hostovat mimo 
univerzitní okruh. A hlavně jsme nevy
víjeli žádnou jinou činnost, veškerý 
čas jsme věnovali přípravě inscenací. 
Někteří naši členové nás tehdy opustili. 
Ale to nevadilo, status amatérských 
divadelníků nám už nevyhovoval, 
naším jediným cílem byla divadelní 
činnost na plný úvazek. I když několik 
menších pracovních nabídek jsme si 
ponechali, abychom zachovali Com-
pagnie du Masque při životě. Status 
externistů v té době ještě neexistoval.

 (Pokračování.)
 

dominique Houdart
(nar. 26. července 1941 v Paříži)

francouzský režisér, autor a neortodoxní 
loutkář. studoval u Jacquese lecoqa 
a maurice Jacquemonta, ovlivnili ho 

Bread and Puppet theater Petera 
schumanna, s nimiž prožil pařížské jaro 

1968, byl asistentem režiséra Jeana maria 
serreaua, stál u zrodu několika dodnes 

existujících francouzských festivalů, 
inicioval divadelní aktivity v chartreuse 

ve villeneuve lès avignon, spolupracoval 
s mnoha významnými dramatiky, 

básníky, výtvarníky, hudebníky, herci. 
Byly mezi nimi samozřejmě i mnohé 

ženy, především jeho manželka, herečka, 
hlasová pedagožka a bývalá tanečnice 

Jeanne Heuclin, s níž dodnes vede 
divadelní společnost, kterou založil 

v roce 1964. v roce 1970 se páru narodila 
dcera célia, dnes úspěšná spisovatelka, 

dramatička a divadelní režisérka.
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liSTy Z aRChivU
 
vilém Werner píše Franku Tetauerovi (1948).
Úspěšný prvorepublikový dramatik a filmový scenárista Vilém Werner (1892–1966) 
byl po únorovém puči za politické postoje umlčen a posléze téměř zapomenut, 
k práci v divadle se mohl vrátit už jen jako ekonomický ředitel Divadla Jiřího Wol-
kera (1956–1957). Také dramatik Frank Tetauer (1903–1954) měl politický škraloup, 
přesto se pokoušel s poúnorovým režimem vyjít v dobrém, ale ani jemu se to moc 
nedařilo. Dodejme, že „novou knihou“ je myšlen Tetauerův román K ránu přichází 
smrt (1947). Stále stojí za přečtení. 

liBor vodička, divadelní oddělení národního muzea

Uprostřed v Goldoniho Benátských 
dvojčatech nastudovaných se soubo-
rem Compagnie du Masque  ve spolu-
práci s Jacquesem lecoqem podle prin-
cipů commedie dell’arte (1965) FOTO 
ARCHIV DOMINIqUA HOUDARTA

Roztáhnout křídla a letět (I)
Dominique Houdart


