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O setkávání a slavení

Jiří Suchý začíná nový dokument 
o sobě a Semaforu ranním pohledem 
do zrcadla – prý si v mládí neuměl 
představit, jak bude vypadat starý. 
Myslím, že lidská tvář vypadá celý 
život stejně, pokud nespadneme 
z kola nosem rovnou na patník. Jen 
se trochu mění proporce a přibývají 
vrásky coby stopy života. Takové sluší. 
I Jiřímu Suchému. Dovolte mu touto 
cestou k jeho pětaosmdesátinám 
popřát.

Oslavil je v divadle třemi koncerty 
pod patronací neziskové organizace 

Zámek Liteň. Ta totiž vyprodukovala onen dokument Moje souboje a boje. 
Úhledně moderoval Jiří Vejvoda, jen, myslím, měl na jevišti Semaforu dřív 
promluvit o oslavenci než o Jarmile Novotné, o Zámku Liteň a o festivalu Zlatá 
Praha, který zrovna končil. Ani liteňské reklamní panely Semaforu neslušely. 
Holt žijeme v marketingové době.

Jubilující Jiří Suchý potvrdil banální pravdu, že divadlo je především setká
váním. Tím vzácnějším, s čím vzácnějším člověkem se setkáme. Tohle setkání 
nezapomenu! Také bych raději, kdyby se Suchý nepostavil s komunistickými 
kádry do jedné fronty na státní vyznamenání od Miloše Zemana. Ale přišlo mi 
to v té chvíli malicherné.

Vzpomínáme v těchto dnech ještě jednoho významného jubilanta. Mám 
radost, že nedožité osmdesátiny Václava Havla slaví Divadlo Husa na provázku 
divadelně obžernými oslavami. Že se přidalo Národní divadlo. Že přijedou 
divadelníci z Kyjeva, z Polska – protože nebezpečím návratu starých pořádků 
trpí celá východní Evropa. A že se 5. října sešli lidé na Václavském náměstí 
i jinde po Česku připomenout si Havla a podpořit jeho vizi občanské společ
nosti. Tu, kterou mnozí odmítají jako nepraktickou, a vzhlíží k Miloši Zema
novi a ke starým pořádkům, tleskají mu za zpochybňování demokratických 
ideálů, dokonce za nerespektování soudního rozsudku! Jenže nezačalo to už 
za prezidenta Havla? Kdy se divoce privatizovalo? Kdy Klaus se Zemanem 
opoziční smlouvou proměnili vládu na silové prosazování svých zájmů? Havel 
tomu nezabránil, a je jedno proč, vrátit se to nedá.

Pro mě bylo vrcholem oslav opakování televizních Hovorů Václava Moravce 
z 1. října 2006, v nichž debatoval s už exprezidentem Havlem k jeho sedmde
sátinám. Ten nemoralizoval, nepoučoval, jen charakterizoval, co se podle něj 
ve společnosti děje. Připouštěl svůj díl viny na tom, co se nepovedlo. A občas 
odpověděl: nevím. Moudré povídání. Státnické, žádné vyprázdněné slovní 
průjmy typické pro současnost. Byly slyšet i před vzpomínkovým koncertem 
České filharmonie, havlovsky tam promluvil jen Petr Pithart. Havel už tehdy 
věděl, že jsou lidé čím dál nespokojenější a naštvaní na intelektuály, kteří 
to spustili. Že většina lidí netouží po ideálech, ale po režimu, který se o ně 
postará.

Havlovo výročí nutí hledat odpověď na otázku, proč tomu tak je. Co se sta
lo, že lidé odmítli kriticky uvažující občanskou společnost a jdou za plytkými 
sliby. Nedávno se volilo za třicet korun u lékaře, nyní už jen za pětikorunovou 
koblihu. Oficiální oslavy osmdesátin Havla se změnily ve státnickou povin
nost, Zeman jel raději navštívit voliče Jihomoravského kraje. Pojmenovali jsme 
plácek u Národního divadla, symbol normalizační urbanistiky, Havlovým 
náměstím.

Havlův rozhovor s Moravcem vysílala ČT o půlnoci, právem nečekala vyso
kou sledovanost. Podle čeho jiného sestavovat program vysílání, že?

Prof. Petr Oslzlý:  
Divadlo ovlivňuje společnost jen výjimečně
Odůvodnění udělení Pocty znělo: 
za vše, co vykonal pro brněnské Diva-
dlo Husa na provázku, včetně festiva-
lu Divadlo v pohybu a založení Centra 
experimentálního divadla, dále za 
odvahu při formování hnutí stu-
diových divadel a osobní přínos mezi-
národní divadelní spolupráci, jakož 
i za mnohaleté pedagogické působení 
(zejména na Divadelní fakultě JAMU) 
a nekompromisní prosazování otevře-
ného divadla od dob Jazzové sekce po 
dnešek. Chybí tam něco?

Ta formulace je stručná a zároveň 
obsáhlá. Slova – vše, co vykonal pro 
brněnské Divadlo Husa na provázku – 
v sobě ukrývají nesmírnou různoro
dost a bohatost aktivit. I když bych 
napsal pouze „pro Husu na provázku“, 
protože tento název zahrnuje Husu, 
Divadlo na provázku i Divadlo Husa 
na provázku. Startovně byla pro můj 
umělecký život hodně důležitá práce 
ve skupině Quidam, ale nechybí tam, 
protože spadá pod ono prosazování 
otevřeného divadla nebo mezinárodní 
divadelní spolupráci. Její výslovné 
jmenování by bylo rozvádění stručné 
formulace do detailů.
Která z těchto aktivit byla – a je – pro 
vás nejdůležitější?

Samozřejmě ta práce v Huse na 
provázku, která je pro mne „divadlem 
mého života“. S ní je také vše, co jsem 
dělal ve sféře divadla, svým způsobem 
více či méně propojeno, či se z ní pří
mo odvozuje. Důležité jsou pro mne 
samozřejmě také životní aktivity ve 
sféře výtvarné, pedagogické a přede
vším občanské, ty však již patří mimo 
oblast, kterou chce pojmenovat odů
vodnění Pocty, i když též byly většinou 

„alternativní“.
Je současné české divadlo svo

bodné?
Pokud jde o svobodu divadelní 

výpovědi, je nesporně zcela svobodné. 
Neznám téma, které by bylo v českém 
divadle zapovězeno. Omezení jsou 
zde pouze etická, ale to souvisí zcela 
s privátním hodnotovým systémem 
a svědomím toho kterého tvůrce. 
Pokud jde o oblast takzvaně statutární, 
je také – podle mne – zcela svobodné. 

Dnes můžete založit divadlo kdykoliv, 
kdekoliv a s kýmkoliv. Omezeni jste 
pouze hmotně. Potřebujete samozřej
mě nějaký prostor, kde byste mohli 
začít pracovat, a základní finanční pro
středky, abyste přežili. Takže by se dalo 
říct, že přece jen české divadlo v této 
sféře hmotné zcela nesvobodné není. 
Divadelníci – a to v divadlech všech 
typů – musí vynakládat velké množství 
energie i času na shánění hmotných či 
finančních prostředků na svou činnost. 
Nikdy by však tvůrci žádného divadla 
neměli připustit, aby ten, kdo jim tyto 
prostředky – veřejné či soukromé – 
poskytuje, jakkoliv omezoval svobodu 
jejich umělecké práce a výpovědi. Byl 
bych ovšem naivním a také před reali
tou oči zavírajícím, pokud bych tvrdil, 
že se nic takového neděje. S tou svobo
dou divadla je to jako s demokracií, kte
rá je podle Vladimíra Čermáka „neustá
lým bojem za demokracii“. Proto i my 
lidé divadla – bez omezení věkem či 
mírou zkušeností – bychom měli bít při 
jakémkoli pokusu o toto omezování na 
poplach a být spolu navzájem solidár
ní. A je dobré, že se to děje, jak ukázal 
případ ústeckého Činoherního studia. 
Nikdy v tom však nesmíme polevit.

Má umělecká tvorba moc ovlivnit, 
či alespoň oslovit, společnost?

V případě divadelního umění je ne
spor ně oslovování společnosti – či je
jího segmentu – posláním. Složitější je 
to s ovlivněním společnosti. To se di
vadlu daří jen výjimečně za dramatic
kých – ale zároveň tomuto ovlivnění 
příznivých – historických okolností, ja
ké nastaly pro české divadlo v listopa
du 1989.

Kam se může ubírat alternativa 
dnes? Nebo – lépe řečeno – co je dnes 
divadelní alternativa?

Divadelní alternativou je vždy 
a kdekoli ten typ tvorby, který na okraji 
hledá jiné formy divadelního výrazu 
a výpovědi, než jsou ty, které tvoří 
a dominují hlavní pole. Takže v sou
časnosti, kdy především mediální, ale 
v jistém smyslu i celé kulturní prostře
dí naší společnosti dominuje více či 
méně prázdná konzumní zábava, bych 
od mladé alternativy čekal vážnou, 
nesmlouvavou a pod povrch společen
ských problémů pronikající výpověď. 
Čistou alternativou – i když ne divadel
ní, ale performerskou jistě – je pro mne 
například aktivita skupiny Ztohoven.

LENKA DOMBROVSKÁ

Kulturu je třeba nejdřív „optimalizovat“

V reakci na otevřený dopis Asociace 
nezávislých divadel ČR adresovaný 
panu premiéru Bohuslavu Sobotkovi 
rád sděluji své osobní stanovisko. Čes
ká republika je vyspělý a kulturní stát 
s obrovskou kulturní tradicí a v sou
časnosti i s kultivovaným premiérem. 
Jako ředitel významné kulturně vzdě
lávací instituce a zároveň jako člověk, 
který se pohybuje v oblasti kultury, 
musím konstatovat, že je opravdu 
velmi nutné se začít hlouběji zabývat 
problematikou financování kultury 
a zároveň i problematikou „optimaliza
ce“ (omlouvám se za to slovo) kultury 
ve vazbě na potřeby a zájmy společnos
ti i státu.

Je samozřejmostí, že kultura se 
neobejde bez výraznějšího nárůstu 
finančních prostředků. Je ovšem i nut
né začít celospolečensky uvažovat nad 
způsobem financování kultury jako 
celku. Musíme začít rozlišovat kulturu 
(včetně muzeí a galerií) na kvalitní 
s edukačním a s jasným výchovným 
potenciálem, a na kulturu zcela 
komerční. A právě kvalitní kultura 
by měla být výrazněji spjata se školní 
a rodinnou výchovou a měla by být 
podporována novými formami přímé 
finanční podpory škol a kulturních 
institucí za jasných pravidel. Osobně 
si myslím, že bez nových a jasných 
forem podpory bude, i když připouš
tím, že u živé kultury jen z části, nárůst 
finančních prostředků na kulturu vel
mi těžce kontrolovatelný a prakticky 
neměřitelný (např. u malých divadel). 

Některé konkrétní návrhy jsem již 
předložil k diskusi.

Nicméně se domnívám spolu s Aso
ciací nezávislých divadel ČR, Unií 
orchestrálních hudebníků ČR, Aso cia
cí profesionálních divadel ČR a také 
například s Asociací muzeí a galerií ČR, 
které se v dané oblasti rovněž výrazně 
angažují, že kultura trpí dlouhodobě 
podfinancováním, a to především ve 
mzdové oblasti. Stále si v naší repub
lice neuvědomujeme, že kultura je ve 
všech svých formách součástí tvorby 
národního důchodu a dává zároveň 
pracovní příležitosti značnému množ
ství lidí v obslužných profesích, často 
převládá názor, že kultura je jakási 
duchovní méně potřebná nadstavba.

Musím ale poznamenat, že pan pre
miér na vládě podpořil nárůst kapitoly 
Ministerstva kultury ČR, především 
směrované na podporu živého umění, 
o 100 milionů korun a je si problému 
podfinancování značné části kultury 

určitě vědom. Rozhodující úlohu by 
zde ovšem mělo sehrát především 
samotné ministerstvo kultury, kte
ré musí uplatnit svou metodickou 
odpovědnost za směrování kultury 
státu v oblasti standardizací veřejných 
služeb v kultuře, propojení kultury se 
vzděláváním škol, budováním národní 
hrdosti na osobnosti a kulturu státu 
obecně, tlaku na právní rámce pro 
vícezdrojové financování, řešení pro
blematiky národních institucí v kultu
ře a jejich financování, vývozu kultury 
apod. tak, aby bylo jasně definováno 
především: CO A JAK V KULTUŘE 
PODPOROVAT.

Mohu tedy jen konstatovat, že 
pokud nechceme mít kulturu zcela na 
komerční bázi, a to je pro většinovou 
kulturu nemyslitelné, pak je nutné 
zpracovat akční plány rozvoje kultury 
celé ČR s pevným finančním základem 
napojeným na procentuální podíl stát
ního rozpočtu. Otázka reálného finan
cování regionální kultury je ovšem 
přímo v kompetenci jednotlivých krajů, 
měst a obcí, a je tedy přímo závislá 
na rozvoji a finančních možnostech 
regionů.

Možná nastal i u nás čas uvažovat 
o zřízení „Rady vlády ČR pro kulturu“, 
jako koordinačního a iniciativního 
poradního orgánu.

BŘETISLAV HOLÁSEK 
poradce premiéra Bohuslava Sobotky 

pro oblast kultury, ředitel Vlastivědného 
muzea v Olomouci, expert na marke

tingové řízení kulturních institucí
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 Kritický žebříček
Festival …příští vlna/next wave… 

5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět
2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru Ve
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Tančírna Fraxos, Praha – L. Brychta, K. Součková, Š. Tretiag: Pomezí 5 4 4 4 5 4 5 3,5 5 5

Divadlo X10, Praha – O. Novotný: Vítání Herdy 4 1 3 4,5 3,5 4 3,5 5

Depresivní děti touží po penězích, Praha – J. Čermák: Kartografie pekla / Domov (ve Venuši ve Švehlovce) 1,5 4 3,5 3 2,5 4 3 2,5

tYhle – F. Golfier, L. Karásek: Výš (v Divadle Alfred ve dvoře) 1 3 2 2,5

Stará aréna Ostrava – V. Sorokin, P. Gejguš: Hřeby v hlavě (v 64 U HRADEB) 3 3 3 2,5

D.R.E.D., Náchodsko, Kladsko, Pražsko – J. Balabán, O. Pumr: Dekalog / Balaba (v 64 U HRADEB) 3,5 3 3 2

Demago Theatre – Jiří Maryško: Obnažení a vyvržení (v 64 U HRADEB) 5 3,5 3 4 5

HaDivadlo, Brno – M. Nytra: Ice Pøz (v 64 U HRADEB) 2 2,5 2,5 2 2,5

Spolek Mezery – M. Bambušek: Země – rolnickej nářez (na Nákladovém nádraží Žižkov) 4,5 2 3 2 2,5 2

T.I.T.S. (Norsko, Česko) – N. H. Kornetová, D. Radová: My Own Private Picture (v Divadle Alfred ve dvoře) 3 4 2,5 3 3 2

Lukáš Brychta, Kateřina Součková, 
Štěpán Tretiag: Pomezí
Režie Lukáš Brychta, Štěpán Tretiag, tančírna Fraxos, Praha,  
festival …příští vlna/next wave…, 26.–28. září 2016.

Skupina studentů a absolventů DAMU objevila a na jaře „obsadila“ opuštěnou 
třípatrovou budovu v Praze na Florenci (za stanicí metra B) a celou ji přetvořila 
v opuštěné městečko Pomezí, které se ukrývá kdesi v Lužních horách v dobách 
zhruba konce 19. či první poloviny 20. století. V různých částech, v rozmani
tých místnostech domu, od chodeb a předsíní po kuchyně a obývací pokoje, 
ve všech patrech, se po tři hodiny odehrávala řada obyčejných i dramatických 
příběhů, jež divák nemá možnost poznat cele ani každý zvlášť. Výsledek si ze 
střípků neopakovatelných událostí musí složit sám. Občas mu pomůže nějaká 
postava, když s ním vstoupí do dialogu, něčeho se může dobrat, zkoumáli 
indicie v místnostech.

Jde o další krok v odkrývání možností – dnes v nezávislém divadle u nás 
aktuálního trendu – tzv. imerzivního divadla. Mladí herci nabízejí jednu z jeho 
nejambicióznějších podob. Vše se děje v lineárním čase, nic se neopakuje. Jako 
v reálném životě… Divák je jen jakýmsi „nehmotným duchem“ (performeři 
hrají, jako by tam diváci – až na ony krátké dialogy – nebyli), který jako detek
tivantropolog či zvídavý dobrodruh skládá střípky nalezených objektů (dopi
sů, obrázků na zdech, fotografií ap.) a zjevených dějů do uzavřených celků 
a dějů. Anebo si sedne do baru, dá si sklenku vína a sleduje pouze dění, které 
se odehrává kolem něj.

Herci v rámci dramatických situací, jež lze vnímat na dálku i z těsné blíz
kosti, dokázali zvládat i okamžiky, kdy někteří z diváků občas měli tendenci do 
dění vstupovat či je komentovat. Působivost performance zdůrazňovala kromě 
herců i výrazná scénografie. Divák procházel realistickými pokoji, kuchyní, 
cukrárnou či kadeřnickým salonem, dostával se do tajemných laboratoří 
a sklepů až po mystická místa – pohanská obřadiště sestavená z větví a stromů, 
plná odkazů k tajemným rituálům, které se kolem něj konaly.
 Začínalo se tančírnou a končilo… zrovna tak. Možná někdo zemřel, možná 
se někdo ztratil, možná to byl všechno jenom sen. Divadlo však objevilo další 
možnosti, jak se dostat dovnitř příběhů, prostředí, světů i duší. DN

UDÁLOST MĚSÍCE

JÓ, NÁŠ JIŘÍ SUCHÝ

Boje a souboje aneb Semafor
V mnoha rozhovorech na otázku, co 
má nejméně rád, Jiří Suchý odpově
děl, že jakékoliv oslavy. Pominout 
jubileum svých pětaosmdesátin by 
asi přece jen bylo nezdvořilé, a tak je 
1. a 2. října slavil „pracovně“, „doma“ 
v Semaforu. Oba večery pod titulem 
Znám ještě starší lidi byly opravdu víc 
přátelským setkáním než regulérním 
představením, byť jejich průběh byl 
textově i hudebně předem připraven 
a nazkoušen.

V první polovině jsme zhlédli tele
vizní film režiséra Jiřího Vondráka 
Moje souboje a boje. Paradokument 
o slávě, pádech a zápasech o existenci 
úřady a divadelní kritikou nevítaného, 
zato publikem adorovaného malého 
pražského divadla těžil z fragmentů 
semaforských inscenací a televizních 
pořadů – od počátků do současnosti, 
jak je zachytila amatérská i profesionál
ní kamera. Viděli jsme Šlitra a Suchého 
v televizním Recitálu 64 a v Dobře 
placené procházce, oba též v obou 
Jonáších, ze sedmdesátých let byl při
pomenut Smutek bláznivých panen 
s těhotnou družičkou Molavcovou 
a vznášejícím se andělemkosmonau
tem Jiřím D. Novotným, v záznamu ze 

soudobého představení bilancujícího 
semaforskou historii se četlo z dobo
vých recenzí, které Semafor tepaly 
ideologicky atd., atd. Byly to v rychlém 
sledu záběry takřka vteřinové – a přece 
to byl celistvý obraz jedné výjimečné 
divadelní poetiky, která na počátku 
šedesátých let dala ozdravující injekci 
málem už mrtvému českému divadlu 
a jejíž hodnoty, ačkoli časem lehce 
omšelé, mají svůj půvab dodnes. Druhá 
rovina tohoto snímku, jakýsi osobní 
pandán k dějinám Semaforu, nabídla 
průhled do přemýšlení jeho hybatele 
a nejdůležitějšího tvůrce. Jiří Suchý 
tu četl ze své dosud nepublikované 
knížky Klaun hovoří s Bohem. Bylo to 
vtipné a inspirativní čtení, jestli Bůh 
je, či není, jsme se ovšem nedozvěděli 
a obávám se, že se to nedozvíme, ani 
až bude tato kniha ke koupi na knihku
peckých pultech.

Jemně melancholický ráz obou 
večerů po přestávce zvýraznila dáv
ná písnička ze semaforské Benefice, 
o kdysi slavném a dneska už zapo
menutém komikovi. Její interpret 
Jiří Suchý tvrdil, že teprve teď je 
ten song o něm, ale neměl pravdu. 
Následující smršť spíš méně známých 

semaforských písní, pohybově nabité 
dívčí trio hrající na trombon a dva 
saxofony se stejnou samozřejmos
tí, s níž zpívá, Suchý, jemuž věk nic 
neubral na humoru ani na hlasivkách 
a pěveckém projevu, syrově pravdivá, 
nepatetická Jitka Molavcová v písních 
Kurta Weilla (původní Brechtovy texty 
jsou v nich přebásněné Suchým), suve
rénní jazzmani Fiala, Větrovec, Svobo
da a Hájek za hudebními nástroji – při 
tom všem jsem si uvědomil, že Sema
for, navzdory tvrzení těch, co do něj 
už dávno nechodí, je stále živé divadlo. 
Leckterá muzikálová produkce by za 
takovou energii zaplatila majlant.

A uvědomil jsem si ještě něco: že 
stálá síla tohoto divadla je paradoxně 
v jakési útěšné naivitě, v tom nepomí
jícím chlapectví, s nímž pětaosmdesát
ník Jiří Suchý jakoby vždy poprvé vidí 
svět.

A do třetice: oba večery kultivo
vaně, vtipně a s noblesou uváděl Jiří 
Vejvoda. Kdo zaznamenal, jak nízkou 
myšlenkovou i jazykovou úroveň mají 
současné moderátorské hvězdy, a kdo 
třeba viděl, jakých ubohostí je na Nově 
schopen i tak jedinečný režisér a pře
kladatel, jako je Ondřej Sokol, ten musí 
pociťovat jako pohlazení na duši, když 
je moderátor nóblman.

JAN KOLÁŘ

 
Jiří Suchý začínal hrou na basu v amatérském orchestru Akord klub.  Před 
zhruba šedesáti lety. Při oslavě pětaosmdesátin v pořadu Znám ještě starší lidi 
si proto na basu chvilku zabrnkal. Šlo mu to dobře. foto DUŠAN DoStÁL

Co má tak asi na mysli náš pan ministr 
kultury, když říká „živá umění“?
Mně se náš pan ministr kultury v zása
dě líbí; je to člověk pevných mravních 
zásad, je decentní, neexhibuje. Nehod
lá podporovat žádné archaické krevní 
msty vůči našim sousedům či spoluby
dlícím, a to je v této zemi pokročile kul
turní. Ve své funkci se rychle zorien
toval a hravě pochopil, že kultura je 
v naší společnosti otloukánek – což je 
samo sebou snadné –, ale nechce to 
tak nechat. Směle se dožaduje jednoho 
procenta na „kulturu“. Špatně. Chtít 
pouhé jedno procento je čirý defétis
mus. (A ani to nakonec nedostal.)

Nedávná dobrá zpráva sdělu
je, že Ministerstvo kultury dostane 
o 100 milionů korun víc na živé umění, 
pošle je hlavně do krajů. Peníze by měly 
proudit do divadel, orchestrů a sbo-
rů především v krajích. Jak? Nějak si 
s panem ministrem asi nerozumíme. 
My, co makáme v kulturním terénu, 
pod pojmem „živá umění“ rozumíme 
nikoli zavedené instituce, nýbrž umě
ní neinstitucionalizované, nezávislé, 
nové formy umění a nové formy jeho 
provozování, jaké vznikly v novém 
režimu. A to je zatraceně jiný boj než 
za zvýšení platů zaměstnancům pří
spěvkových organizací.

Proto náš pan ministr také ovšem 
pochybil, když hned první investici 
nasměroval k zaměstnancům sub
vencovaných institucí; možná to bylo 
v jeho nové pozici diplomatické, z hle
diska zvýšení tvořivého potenciálu Čes
ké republiky to však není záruka ničeho. 
Však jsme od té doby také neslyšeli, že 
by dotyční zaměstnanci přivezli nějaké 
zlato z uměleckých přehlídek v cizině.

Demagogickým a výprodejovým 
používáním ztrpklo mi už dávno 

i samo slovo kultura. Od jisté doby ho 
přímo nesnáším; definitivně od chvíle, 
kdy můj zrak zabloudil na anonymní 
dokument průmyslových vizionářů 
zvaný INTEGROVANÁ STRATEGIE 
PODPORY KULTURY DO ROKU 2020, 
který vzalo ministerstvo za svůj a kte
rý pracuje s odpudivým termínem 

„kulturní a kreativní průmysly“. Tato 
dystopie nechává daleko za sebou 
1984, proslulé dílo George Orwella. 
Kdyby se INTEGROVANÁ STRATEGIE 
naplnila, jdeme všichni do montérek – 
šroubovat, drátovat a letovat umělecká 
díla.

Jeli součástí kultury používání 
jazyka, jako že je, pak inkriminovaný 
dokument nechal daleko za sebou 
nevinné ptydepe našeho oplakávané
ho pana prezidenta. Nemělo by snad 
ministerstvo kultury ve svých závaz
ných dokumentech jít i co do jazykové 
kultury příkladem? Mělo.

Není zřejmé, zda a jak se náš pan 
ministr opírá o dotyčný dokument, 
doufám, že nikoli. Raději bych však 
byla, kdyby se od tohoto pojetí jedno
značně distancoval.

V tuto chvíli by se dalo shrnout, 
že se ministerstvo kultury snaží 
v intencích autorů INTEGROVANÉ 
STRATEGIE z nějakého záhadného 
důvodu setřít pel z pojmu umění. Ale 
tento pel je právě tím, co dělá umění 
uměním, jako motýla dělá motýlem. 
Umění je živým jádrem poněkud otře
paného pojmu kultura. Umění je živý, 
proměnlivý, neprognostikovatelný 
zdroj nových estetických a emo cio
nál ních hodnot. Je to z velké části 
stav umění, originalita a sugestivnost 
umělců, podle kterých jsme – nebo 

nejsme – jako společnost atraktivní 
pro cizinu i pro sebe samé. Z umění 
čte vnější svět, a my taky, naši povahu – 
naši imaginaci a naše fobie, naši ote
vřenost či uzavřenost, náš altruismus 
a naše démony. Rovněž tak je znalost 
umění a umělců jiných národů a spole
čenství součástí našeho vnímání a hod
nocení jiných národů. Toto poznání 
většinou předchází věcnému poznání 
(nejprve se seznamujeme s umělecký
mi díly jiných národů a etnik, teprve 
potom realisticky studujeme jejich 
společnost). Umělecká díla vypovídají 
ve zvláštních zkratkách, kdo jsme ve 
svých údolních, horských, jezerních 
a pouštních civilizacích. Jsme skrze ně 
druhým lidským celkům srozumitelní, 
a možná i, dáli bůh, sympatičtí.

Velmi mě proto uráží, pokud se 
o této jedinečné sféře lidské činnosti 
mluví jako o kulturních a kreativních 
průmyslech, je to neautentické, zavá
dějící, jednoduše úplně lživé. Nemluv
me proto tolik o „kultuře“; pod tímto 
pojmem se už skrývá kdeco, třeba ty 
vykutálené „kulturní aktivity“, za které 
tolik vyhazujeme. Mluvme o umění; 
o podpoře umění a umělců. O co nej
přímější a odbyrokratizované podpoře 
umělců.

To, co by měla veřejná sféra (mi nis
ter stvo, pan ministr) ve skutečnosti 
podporovat, je kreativní potenciál 
národa, kterým jsou v okruhu tak
zvané kultury umělci. Umělce před 
zaměstnanci, umění před institucemi. 
Měla bych vlastně raději ministerstvo 
umění než ministerstvo kultury.

Takže: S kým jdete, ministři kultu
ry? Se zaměstnanci, nebo s umělci?

NINA VANGELI

GLOSA

FEJETON
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Pokusy o scénické ztvárnění 
významných filmů se v českých 
divadlech poslední dobou šíří 
jako specifický „retro žánr“, 
který si vůči filmové preexisten
ci nepřipouští žádné závazky. 
Narůstající čas od vzniku snímků 
divadelníkům jejich volbu usnad
ňuje a dovoluje jim renovovat 
či aktualizovat stará témata po 
svém. Čím mladší generace, tím 
volnější archeologické zacházení 
s „vykopávkami“, někdy až do té 
míry, že z exploatovaného zdroje 
zůstanou sotva poznatelné inspi
rační útržky.

STANISLAVA PŘÁDNÁ

Nemluvě o tom, že je vlastně už jedno, jak 
se k filmovým verzím vztahují (pokud 
vůbec), protože ke zpracované látce si tvůr
ci osobují vlastní autorská práva. Tímto 
nevolám po tradicionalismu ani ortodox
ních kritériích adekvátnosti vůči originálu 
za každou cenu. Pouze konstatuji, že hod
notných inscenací tohoto druhu je pomálu. 
Své skepse se ovšem ráda vzdám, objevíli 
se umělecké dílo, které ji vyvrací.

Po slavných titulech jako např. Ostře sle
dované vlaky, Marketa Lazarová, Hoří, má 
panenko či O slavnosti a hostech přichází 
Obchod na korze. Během sledování před
stavení v alternativním Divadle X10 se při
rozeně nelze jen tak zbavit asociace s vyni
kajícím filmem Jána Kadára a Elmara Klose 
(1965), který byl jako první v českosloven
ské kinematografii oceněn prestižní cenou 
Americké filmové akademie – Oscarem. 
Toho si tvůrci jistě byli vědomi, ale protože 
patří ke generaci, která nemá nutkavou 
a svazující potřebu poměřovat se soutěži
vě s klasikou, zachovali si zdravou tvůrčí 
svobodu. Navíc inscenace v režii Jiřího 
Pokorného vycházela nikoli z filmu, nýbrž 
z dramatizace literární předlohy Ladislava 
Grosmana – z jeho povídky Past. Scénář 
vznikl jejím rozšířením, a teprve po nato
čení filmu byla vydána knižní verze pod 
názvem Obchod na korze. Oproti povídce 
zhuštěné do tří situací dostal film drama
ticky hutný tvar, který se v polovině zlomí 
z tragikomické polohy do těžké tragédie.

DIVADLO VE SKLEPĚ

Ve sklepním minisálku strašnického divadla 
hraje v inscenaci pět herců pro zhruba tři
cet diváků. Režisér a autor dramatizace Jiří 
Pokorný z tohoto omezení těžil koncepčně 
i režijně. Stísněný jevištní prostor předsta
vuje mikrosvět, do něhož drasticky zasahují 
rasové důsledky norimberských zákonů 
v klerofašistickém Slovenském štátu. Ozvu
ky veřejného dění se prolínají do soukromé 
sféry obyvatel malého městečka, princip 
prolnutí, prostorového přelévání, přechá
zení herců z jedné role do druhé navozuje 
atmosféru setrvalé existenciální nejistoty 

a klaustrofobního ohrožení. Sestupem do 
divadelního suterénu jako bychom se pro
padli na dno holocaustu, z něhož se zrodil 
i nešťastný příběh protagonisty – tesaře 
Tona Brtka, pověřeného arizací galanterního 
krámku staré Židovky, vdovy Lautmanové.

Střídmá scénografie působí jako provi
zorium, v němž se něco životně důležitého 
porouchalo. I když tu nejsou explicitní 
dobové reálie v kulisách či nápisech ani 
konkrétní (anti)semitské atributy, přesto 
jsou v nich obsažené. Mizanscéna s něko
lika kousky nábytku evokuje bezbarvou 
nuzotu a přízračnost expresionistických 
němých filmů i s jejich zatmívačkami. Pro
sklený obdélníkový rám uprostřed slouží 
multifunkčně jako okno nebo prosklené 
dveře, je zrcadlem i průhledem do snové 
vize. Pódium je skrovně nasvícené dvěma 
lampami, které občas nečekaně uprostřed 
scény zhasínají jako při výpadku elektřiny. 
Bludičkovité sklepní svícení a hrůzostrašné 
dunění nebo tlumené bubnování v sound
tracku navozují napětí jako v hororu.

HERECKÉ PŘEVLEKY A ZÁPASY

Herecký styl, rozepjatý od drsné expresivity 
ke křehkému zjemnění, balancuje na hraně 
reality a snu. V interakci postav je vystup
ňováno fyzično do krutého naturalismu 
(rvačky tělo na tělo, sexuální vyzývavost) 
a vedle toho dostává prostor i subtilní poe
tická stylizace. Obžerná hostina a pijatyka 
jsou předvedeny odmaterializovaně jako 
pantomimická imitace; Brtkova psa, mota
jícího se pod nohama, na pódiu neuvidíme, 
ale postavy jej hlasovými narážkami vtipně 
zpřítomňují.

Herci hrají postavy, z nichž průběžně 
vystupují, přejímají jiné role a opět se 
vracejí do těch původních. Toto rychlé 
přeobsazování před očima diváků není jen 
praktickým řešením. Důmyslnými převleky 
a pružnou zaměnitelností herců v posta
vách se nepřímo poukazuje na nepředví
datelnost osudu, který relativizuje a zpo
chybňuje vše, co se jeví jako provždy dané: 
skutečnost, čas, identita i přetvářka, tedy 
i osobní role, kterou člověk v životě hraje. 
Fyziognomie herců předurčila obsazení: 
slabocha Brtka ztvárňuje Matěj Nechvátal, 
jenž je drobné konstituce, a jeho švagra 
Markuse Kolkockého, velitele Hlinkovy gar
dy, Roman Zach, který je naopak vysokého 
vzrůstu. Zach herecky exceluje (kromě Kol
kockého hraje ještě Kucharského, tedy dva 
charakterové a politické antipody). Jeho 
samolibý Markus ve všech scénách suve
rénně ovládá prostor. Grimasu hurónského 
smíchu, který vyštěkává na plná ústa, umí 
naráz utnout a nahodit výhrůžný škleb. Se 
smíchem zachází jako s odjištěnou zbraní, 
jíž zastrašuje okolí. Když se jako Kolkocký 
v jednu chvíli doširoka zapře pažemi jako 
karyatida ve skleněném rámu, nemůže lépe 
znázornit, jak je mu to tady v jeho velikáš
ství malé.

V Brtkovi postihl Matěj Nechvátal (jako 
jediný hraje pouze jednu postavu) jeho 
outsiderství, z něhož se nedokáže vymanit 
kvůli slabosti, ale i z pohodlnosti. Vedle 
chvastounského švagra se drží bojácně 
stranou, ačkoli to v něm vře vzteky. Ve 
vypjaté situaci mu Kolkocký dá pocítit svou 

nadvládu a politickou moc, když ho sevře 
v drtivém objetí jako bezvládného paňácu, 
aby mu názorně předvedl, co by ho čekalo 
jako „Bílého Žida“.

Nechvátalův hrdina je zosobněním esen
ciálního strachu, úzkosti, zbabělosti, útrp
nosti – a tato jednorozměrnost je k němu 
pevně, natrvalo přišita. Herec se snaží 
udržet dominanci své postavy, která mu 
dramaticky přísluší, jeho partner ho však 

„přehrává“ s využitím přesily své postavy. 
Ve výtečně zinscenované hostině sedí 
Tono zády k publiku, které se jakoby jeho 
pohledem dívá na Kolkockého pokryteckou 
exhibici. Možná to byl záměr vyhrotit proti 
bezmocné lidskosti ničivou, všemocnou 
sílu zla tak, aby se i obě herecké osobnosti 
dostaly do této kontrapozice. A pokud 

to nebylo zamýšleno, přesto se tak stalo. 
Brtko/Nechvátal usilovně zápasí, ač ne 
vždy úspěšně, aby nebyl zastíněn Marku
sem/Zachem. Integrita postavy ani hercův 
výkon tím naštěstí neutrpěly.

PANÍ LAUTMANOVÁ A TI OSTATNÍ

Lautmanka v podání Gabriely Pyšné je 
plachá bytost zdržující se na pozadí scény, 
odkud vyzařuje do šera svou bělostí – vizu
álně, ale i herecky. Na této postavě se totiž 
nejvíc vyjímá paruka s bílými vlasy saha
jícími až pod pas. Vlasy tvoří ochranný 

„kostým“, do něhož se mladá herečka ve hře 
na stařenu skoro celá zahalí a hraje hlavně 
nahými pažemi. Starobu modeluje Pyšná bez 
pomoci masky, znakově a decentně: nemo
tornou chůzí a nedoslýchavostí, která je 
zdrojem komického nedorozumění v hovoru 
s Brtkem. Ani v těchto slovních potyčkách 
nesklouzne k banální karikatuře a zachová 
postavě důstojnost. Bělovlasá Lautmanka 
vzbuzuje respekt jako mytická vědma a záro
veň je v ní cosi postmoderně nespoutaného.

Další dvě postavy, které herečka ztě
lesnila, jsou víceméně etudy, ale precizně 
vykreslené: její holič Katz provází svůj 
nářek židovského vyhnance rutinním 
gestem otírajícím břitvu o rukáv, servilní 
panička Kolkocká cupitá vedle manžela 
jako podřadný přívěsek.

Za pozornost stojí magicky podsvícená 
scéna prvního setkání Brtka s Lautmano
vou. Nově ustanovený arizátor není scho
pen hluché ženě vysvětlit, jakou má teď 

v jejím krámě funkci. Ve zmatku, kdy jeden 
druhému nerozumí, se jejich prsty začnou 
ohledávat v gestickém baletu: Lautmančiny 
ruce zkroucené „gichtem“ jako by se o ty 
Brtkovy ucházely. Toto bizarní a přitom 
poetické seznamování je synekdochou pro 
jejich budoucí vztah obestřený nepřizna
nou něhou. Tono si ji podvědomě promítne 
i do snu, v němž se mu Lautmanová překva
pivě zjeví jako prchavý erotický přelud.

Brtkovu ženu představuje Lucie Roz
nětínská s důrazem na živelné, chtivé 
a uřvané ženství postavy. Pro Evelínu má 
vzrušení z peněz (bez skrupulí si nasype 
nakradené mince do výstřihu) stejnou 
intenzitu jako sex; k Markusovi se úlisně 
vine, kdežto Brtka ponižuje a uděluje mu 
přízeň, jen když uspokojí její chamtivost.

Poslední z pětice herců Dan Dittrich 
(trafikant Gejza, Piti Báči) se zaskvěl v krát
kém monologu o ukradeném lesku hvězdy. 
Gejza tuto historku odvypráví Brtkovi jako 
podařený vtip na konto mocichtivého Kol
kockého, jenž se drze drápe až do hvězd
ných výšin. Jde vlastně o pomluvu, která se 
mezi lidmi traduje, ale v Gejzově sugestiv
ním podání se proměňuje v básnivou meta
foru, jíž je pro hrubiána Markuse škoda.

FINIS CORONAT OPUS

Konec v inscenaci udeří jako nečekaná 
rána: smrt přichází naráz, aby zastavila 
neúnosné martyrium. V Grosmanově textu 
zůstane smrt hrdiny milosrdně nevyjádře
na. O to drastičtější je šok malého chlapce, 
který oběšence objeví při útěku před trans
portem. I ve filmu se dějová linie od zobra
zení sebevražedného Brtkova činu odkloní 
a nahradí jej výmluvným sledem předmět
ných detailů (skoby, překocené židle), jež 
doprovází smuteční chorál.

U Brtka na divadle mi k hlubší katar
zi scházelo důraznější vyjádření jeho 
předsmrtného mravního přerodu, jeho 
povznesení z nepatrného, bezvýznamného 
človíčka v mučedníka s aurou. Inscenační 
akt úmrtí je vykonán ve strohé scénické 
symbolice: hrdina se po neúmyslně spá
chaném zabití Lautmanové sám potrestá 
a v rozpažení se vtiskne do skleněného 
rámu, který se promění v krucifix. Je to bez
pochyby dramaticky silné finále, i když ne 
docela významově naplněné.

Při této příležitosti těžko nevzpomenout 
na posmrtnou metaforu ve filmu, kde Jozef 
Kroner s Idou Kamińskou, svorně do sebe 
zavěšeni, kráčejí ve valčíkovém rytmu – 
s úsměvem a skoro radostně – po proslu
něném korzu kamsi do nebeského zásvětí. 
Tuto reminiscenci obrazu „usmíření se 
smrtí“ však nekladu proti pojetí ve strašnic
ké inscenaci, neboť ta je založena na jiné 
poetice, do níž imaginace tohoto druhu ani 
nepatří. Moje polemika se závěrem inscena
ce ovšem nic nemění na tom, že Obchod na 
korze ve Strašnicích považuji za mimořád
nou divadelní událost, která obstojí i vedle 
filmového arcidíla.

Divadlo X10 – Ladislav Grosman, Jiří Pokorný: 
Obchod na korze. Režie Jiří Pokorný, hudba 
Roman Zach, grafický design Mariana Dvořá-
ková, technika Jiří Podubský, Přemysl Ondra, 
Michal Vajrauch. Premiéra 23. září 2016 ve 
Strašnickém divadle.

Martyrium ve sklepě

XXXAmadeus   
XXXVladimíra 
Morávka aneb 
Pyrotechnické 
orgie foto  
XXXVIKtoR KRoNBAUER

Tvůrci 
strašnického 
Obchodu na 
korze patří 
ke generaci, 
která nemá 
nutkavou 
a svazující 
potřebu 
poměřovat 
se soutěživě 
s klasikou, 
a snad proto 
si zachovali 
zdravou tvůrčí 
svobodu.

Lucie Roznětínská 
a Gabriela Pyšná 
 v inscenaci Jiřího 
Pokorného  
foto MARtIN ŠPELDA

Nechvátalův hrdina 
je zosobněním esen-
ciálního strachu , 
úzkosti, zbabělosti 
a útrpnosti  
foto MARtIN ŠPELDA

Střídmá scénografie  Obchodu na korze 
působí jako provizorium, v němž se něco 
životně důležitého porouchalo  
foto MARtIN ŠPELDA
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Herec Majer a jemu podobní
Kolem inscenace Studia Hrdinů Herec 
a truhlář Majer mluví o stavu své 
domoviny se toho docela dost namlu
vilo a napsalo ještě před premiérou. 
David Zábranský totiž pro Stanislava 
Majera a Kamilu Polívkovou vytvořil 
monodrama sestávající z variací něko
lika razantních národoveckých tezí. 
Trochu podivně vyargumentovaných, 
často demagogických, nepochybně 
však nezvyklých až provokativních 
(alespoň v našich „správně uvažujících“ 
kruzích). Zjednodušeně řečeno: české 
kosmopolitní elity se odtrhly od lidu, 
čímž trpí celá naše „domovina“. Sku
tečným reprezentantem našeho lidu, 
včetně jeho přirozené nekulturnosti, 
je naopak Miloš Zeman, kterého ony 
elity nenávidí. Pro „naši domovinu“ je 
nutné něco udělat, „promyslet ji“, a to 
můžeme provést pouze tady, „v naší 
domovině“. Doba optimismu skončila, 
budoucnost patří hranicím, které od 
sebe jednotlivé domoviny znovu oddě
lí. (Ano, výraz „domovina“ se během 
představení zopakuje tolikrát, až se 
z toho citlivějším náturám dělá lehce 
nevolno. Což bylo nepochybně cílem.)

Myslí to David Zábranský vážně? 
A pokud ano, proč, proboha, hrají něco 
takového zrovna ve Studiu Hrdinů? 
Nevím, marketingový trik to ovšem 
byl vynikající. Lepší se mi nicméně zdá 
pohled z trochu jiného úhlu. V té hře 
se opravdu říkají věci, které jdou ostře 
proti názorům, spojovaným s okruhem 
lidí kolem Studia Hrdinů – a na jevišti 
je v roli autora paradoxně pronáší 
herec, vůči němuž se hra opakovaně 
vymezuje (Majer a jemu podobní si 
myslí…). Majer si to vcelku pochopitel
ně nenechá jen tak líbit, postavu dosti 
zábavným způsobem shazuje, rozehrá
vá autorovu samolibost, v druhé půlce 
jej místy dokonce neváhá popostrčit až 
k poloze téměř fašizujícího kazatelství. 
Vtip je v tom, že Zábranský takový pří
stup inscenátorů v samotné hře ironic
ky předpovídá – čímž se celý kruh uza
vře. Z inscenace se tak stává svérázná 
přetlačovaná: budou mít navrch slova, 
nebo způsob, jakým jsou sdělována?

Stranou ovšem nelze nechat ani 
ryze divadelní stránku. Stanislav Majer 
hraje výborně: dokáže střídmými 
prostředky udržet pozornost publika 

a velmi zábavné momenty opakovaně 
doluje i ze zdánlivě úplně obyčejných 
replik. Obdobně jednoduše, ale účel
ně postupuje i režisérka Polívková. 
Postupné nahrazování hipsterského 
civilu švandodudákovským krojem je 
hezká metafora, navíc s roztomilou 
pointou v podobě příšerně falešného 
pokusu zahrát na dudy melodii Kde 
domov můj. Škoda jen, že v závěru, 
kdy se Zábranský poněkud rozplizle 
opakuje (jak už se tak bernhardovským 
epigonům stává), neodolá pokušení 
předvést pořádný nápad: přihodí 

„Majerův sen“, vcelku zbytečné balábi
le, ve kterém se s banální názorností 
předvedou nejrůznější podoby Česka. 
Od samolepky Hate Free po Martina 
Konvičku, od oblíbených trendařských 
rekvizit, přes stánek s kebabem až po 
Zemanův nafukovací člun.

Možná to celé byla jen předem 
domluvená hra autora se Studiem Hrdi
nů, možná se Zábranský s Polívkovou 
a Majerem skutečně utkali tak říkajíc na 
férovku. Neumím to posoudit a vlastně 
mě to ani moc nezajímá. Podstatné je, 
že společně vytvořili inscenaci, která 

kromě mnohovrstevnaté ironické hry 
nabízí politickou disputaci vedenou 
výsostně divadelními prostředky, tedy 
něco, co českému divadlu žalostně 
chybí. Navíc je to disputace, která nemá 
předem určeného vítěze a která diváky 
nutí – což je na celé věci nejcennější – 
pořádně se zamyslet nad formulací 
svých vlastních (proti)argumentů.

VLADIMÍR MIKULKA

Studio Hrdinů, Praha – David Zábranský: 
Herec a truhlář Majer mluví o stavu své 
domoviny. Režie Kamila Polívková, kostý-
my Adriana Černá, hudba Ivan Acher, dra-
maturgie Jan Horák, výprava a světelný 
design Antonín Šilar. Premiéra 16. září 2016.

Stanislav Majer  se ve Studiu Hrdinů 
stává i strakonickým dudákem  
foto LADISLAV BABUŠČÁK  

K vyššímu principu mravnímu

Inscenací, jež vznikají na podkladě 
nedramatického textu či sledují téma, 
vzniká v současném českém divadle 
poměrně dost, většinou jsou však vázá
ny na tradiční divadelní centra, tedy 
Prahu a Brno. Jednu z výjimek předsta
vují Dobré mravy, inscenace, kterou 
na své komorní scéně Studia Z uvádí 
Městské divadlo Zlín.

Anna Petrželková, která takové lát
ky v obou uvedených městech s úspě
chem zpracovala, přinesla námět 
etikety, bontonu a společenského 
chování, jehož výchozím bodem byla 
Velká kniha etikety Ladislava Špačka. 
O tom, nakolik je podle tvůrců sou
dobá česká společnost v této oblasti 
zorientovaná, potažmo nakolik má její 

pravidla skutečně osvojená, vypoví 
zřetelně už scénografie: šedivý salon 
s oprýskanými zdmi a zaprášeným 
oknem je vybydlený a několik volně 
poházených židlí a stolů ten dojem 
umocňuje. Do prostoru zašlého spo
lečenského ruchu vchází neméně 
omšelými dveřmi osm postav, dámy 
v krásných šatech, pánové ve skvělých 

oblecích, jenže – všichni s igelitovými 
taškami v rukou.

Mladí hrdinové na sebe každým 
gestem prozrazují, že by sice rádi byli 
lvy tohoto salonu, ve skutečnosti však 
pro ně spíš představuje klec, v níž jsou 
krajně nesví. Už první lekce tohoto 
pomyslného kurzu týkající se seznamo
vání přináší hořkosměšnou přehlídku 
nedorozumění, ostychů a trapasů jaksi 
formanovského střihu. Režisérka staví 
inscenaci jako sled výstupů, v nichž je 
to které téma (stolování, společenská 
hierarchie, opilost apod.) zpracová
no formou krátkých hereckých etud 
směřujících k jasné situační či slovní 
pointě. Vedle těch, jež mají víc charakter 
jednoduchých úderných anekdot či 
skečů (s lascivností koketující návod na 
pojídání ústřic), stojí propracované mik
ropříběhy se společenským přesahem. 
Sem patří scéna v restauraci, v níž mává
ní na číšníka přeroste v kolektivní hajlo
vání, a zejména brilantní obraz z ochozů 
fotbalového stadionu, v němž bizarní 
uplatňování společenských ohledů 
vygraduje v mrazivém výbuchu násilí.

Nenápadný půvab této inscenace 
spočívá právě v tom, že když už se zdá, 
že je spíš oddychovým sledem vděčně 
humorných výstupů prokládaných 
tancem a písněmi (hudebně i textově 
invenční Tomáš David), vnikají do ní 
poznenáhlu prvky upozorňující na to, 

že od etikety není daleko k etice. Myš
lenka, že soubor společenských pravi
del bez toho, aby ti, kdož je chtějí dodr
žovat, byli především lidmi „dobrých 
mravů“, by byl víceméně jen bezdu
chou formou, je jistě v souladu s uvažo
váním Ladislava Špačka coby dlouhole
tého blízkého spolupracovníka Václava 
Havla. Je tedy na místě, že se inscenace 
občas dotýká hranice politického kaba
retu, když smutný příklad současného 
prezidenta komentuje ironickou písní – 
na Hradě Miloš sedí – i scénou, ve které 
má série přímočarých otázek na Miloše 
Zemana až apelativní charakter.

Tvůrci však posun k tématu etiky 
pojali ještě šíře, někdy i z nečekaných 
úhlů, jak dosvědčuje scéna v obrazárně 
věnovaná přemrštěnému či schematic
kému uplatňování společenských pra
videl vůči minoritám. Podařilo se jim 
vnořit pod povrch scénovaných jevů 
a zanechat podstatné svědectví o stavu 
společnosti. Není náhodou, že onen 
legrační mládenec, který na začátku 
ve stresu memoruje poučky o chování 
k dámě, se na konci objevuje zas: je 
stejně nesvůj jako předtím, jen mu 
v rukou přibyla česká vlaječka. Anna 
Petrželková vytvořila se svým týmem 
(je třeba vyzdvihnout sehraný oktet 
mladých interpretů) kus nejen zábavný 
a vděčný, ale i zneklidňující.

MARCEL SLADKOWSKI

Příliš mnoho legrace
Operu Veselé paničky windsorské 
podle Shakespearovy komedie napsal 
německý skladatel Otto Nicolai v roce 
1847. V době razantního nástupu 
Verdiho a Wagnera v ní přežívají pre
romantické prosté až lidové melodie. 
Je to, s odpuštěním, neobvyklá ope
reta. Ovšem technicky velmi náročná, 
hudba přímo modeluje dramatické 
dialogy a situace, přitom vyžaduje 
zvukovou lehkost a hybnost. Dirigent 
František Babický však premiéru díla 
v Divadle F. X. Šaldy v Liberci zatěžkal 
zdlouhavými tempy a hutným zvukem 
orchestru. Jeho hráči navíc chybovali 
a souhra byla místy nepřesná. Výrazně 
ji narušoval také sbor, trochu ledabyle 
sezpívaný.

Ani žádná z pěveckých kreací 
nebyla výjimečná, někteří interpreti 
se nevyhnuli intonačním nepřes
nostem. Dušan Růžička nezvládal 
nejvyšší pasáže partu Fentona ani 
nedokázal věrohodně na jevišti jednat. 

Věra Poláchová (Frau Fluth) i Hannah 
Esther Minutillo (Frau Reich) zazpívaly 
v zásadě všechno bez problémů, ale 
ne s patřičnou brilancí. Pěvecky byla 
nejjistější Kristýna Vylíčilová, její Anně 
bylo i možné uvěřit, že mazaně bojuje 
s rodiči o svého ženicha. Všem třem 
dámám velmi slušely teatrální róby 
a jednaly na jevišti přiměřeně. Muži 
do partů naopak prali plnou silou, 
přesnost bral čert, Jiří Rajniš (starší) 
jako Herr Fluth a Jevhen Šokalo coby 
Falstaff. První operetními prostředky 
přehrával žárlivého vzteklouna, druhý 
se nebál groteskní obludnosti, která 
k Falstaffovi ovšem patří.

Operní novic, muzikálový režisér 
Stano Slovák, se zřejmě snažil stylizo
vat elegantní crazy komedii poučenou 
stylem brněnského Městského divadla. 

To však naráželo na disparátnost 
hereckých schopností interpretů, a ani 
gestus hudby není k takovému řešení 
moc vstřícný. Výsledkem byly naivní 

situace a komika místy hodně hru
bozrnná. Odhaduji, že inscenace cílí na 
německé publikum, jediná kulisa, patr
ně průčelí liberecké radnice, vyvedená 

s přídechem anglicky strohé architek
tury, je jistě nenáročná na přepravu, 
významově je však k ničemu.

Také nápadníky Anny nejspíš ocení 
němečtí milovníci lehce erotických 
komedií: Dr. Cajus (Anatolij Orel) 
připomíná pomateného skladníka ve 
šroubárně a Junker Spärlich (Jakub 
Turek) je Sudeťáček v krátkých kožeňá
cích. Zpívá se německy, jména postav 
zůstala také německá, prózu pěvci 
naivně operetně deklamují ve staro
bylém českém překladu (překladatel 
neuveden, jen upravovatelka Linda 
Keprtová). Ne zcela zaplněné hlediště 
Šaldova divadla na premiéře aplaudo
valo vestoje.

JOSEF HERMAN

Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Otto 
Nicolai: Veselé paničky windsorské. 
Komická opera o čtyřech jednáních 
podle stejnojmenné komedie Williama 
Shakespeara. Dirigent František Babický, 
režie Stano Slovák, scéna Jaroslav Milfajt, 
kostýmy Tomáš Kypta, sbormistr Tvrtko 
Karlovič, dramaturgie Linda Keprtová. 
Premiéra 30. září 2016.

Frau Reich  (Hannah Esther Minutillo) 
s Frau Fluth (Věra Poláchová) přelstily 
Falstaffa (Jevhen Šokalo) foto PEtR NAŠIC

Když se stolování 
nevydaří...  aneb 
inscenace Dobré 
mravy foto 
ZDENĚK NĚMEC

Městské divadlo 
Zlín (Studio Z) – 
dle Ladislava 
Špačka: Dobré 
mravy. Námět, 
scénář a režie Anna 
Petrželková, scénář 
a dramaturgie Vla-
dimír Fekar, výpra-
va Hana Knotková, 
hudba Tomáš 
David, choreogra-
fie Hana Achilles. 
Premiéra 6. června 
2016. Psáno z reprí-
zy 20. září 2016.
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Jen aby ta láska vůbec dosáhla k publiku

Tvůrčí intenzita dvojice Jana Nebes
kého a Lucie Trmíkové neuvadá, spíše 
kulminuje. Vloni na podzim uvedli 
v pražském Experimentálním pro
storu NoD inscenaci Dvojí Domov / 
Z Čepa, která byla nominována na 
Cenu Divadelních novin 2016 v katego
rii Alternativní divadlo. Ve spolupráci 
s tímto prostorem (a v rolích Nebes
ký – režisér, Trmíková –scenáristka) již 
dříve připravili dva projekty: Lamento / 
Z tance v prach a opět do tance a Peklo 
/ Dantovské variace. A Studio Hrdi
nů má ještě na repertoáru inscenaci 
Mlčky křičet, v níž zpracovali odkaz 
francouzské filosofky a ženy mnoha 
tváří a určení Simone Weilové. Nyní 
do této palety přibyl titul Miluji tě jak 
po smrti o vztahu židovské, německy 

píšící básnířky Else LaskerSchülerové 
(1869–1945) a německého básníka, 
civilním povoláním lékaře Gottfrie
da Benna (1886–1956). Ti dva, ona 
již žena po čtyřicítce, on dvacátník, 
k sobě v roce 1912 zahořeli láskou. Byl 
to vztah nedlouhý, avšak intenzivní 
a poznamenávající, jak to tak někdy 
bývá, na zbytek životů oba aktéry.

Nejprve na jevišti vpravo – ze strany 
diváků – zasednou trumpetista Miro
slav Hloucal a za velkou klávesovou 
yamahu Emil Viklický, vlevo za pianem 
zatím jen spočine Martin Dohnal. 
Když mezi tuto sestavu vstoupí her
ci Lucie Trmíková a Karel Dobrý, je 
ihned zřejmé, že to bude „nebeskárna“ 
s vypouklými kostýmy i gesty, s bar
vitostí na několikerý způsob. Estetika 

stojí na proměnách kostýmů, dvou 
pomalovaných paravánech a několika 
málo předmětech, z nichž ten největší 
je Bennův operační či, lépe, pitevní stůl. 
Proměny jak kostýmů, tak všeho ostat
ního jsou zde vpravdě expresionistické, 
možná ještě o chlup expresionističtější, 
než tomu u Nebeského bývá – však 
také jak LaskerSchülerová, tak Benn 
náleželi k německy píšící expresioni
stické špici. Vzplanutí, vztah, jeho síla 
jsou evokovány víc než dobové a osob
ní okolnosti té lásky, jednotlivé akty 
jsou tu víc než příběh, i když se nedá 
hovořit o bezčasí, v němž by tvůrci 
estétsky pluli. Bennův čas je doveden 
i k jeho uhranutí nacismem počátkem 
třicátých let. „Postbennovský“ čas 
LaskerSchülerové, jíž v „reálu“ zemřel 

ve dvacátých letech syn a v následují
cím desetiletí opustila Německo a žila 
v Palestině, v inscenaci pokračuje úbyt
kem jejích sil a plodným steskem po 
tom fatálním vztahu.

Zhruba sedmdesátiminutová insce
nace Miluji tě jak po smrti má žánrově 
snad nejblíže ke hře se zpěvy, možná 
lépe k obrazu se zpěvy. Hraje a zpívá se 
tu hojně, hudba Viklického a Dohnala 
je významově i kvantitou naprosto 
rovnomocná pronášenému slovu, její 
živé provedení je excelentní. Trmíková 
sice při premiéře nejednou vyplivla 
z úst přebrebt, ale její výkon pěvecký 
byl o poznání sebevědomější a muzi
kálnější než Dobrého. V tomto punktu 
by bylo pro recenzi ideální počkat ještě 
na to uvedení inscenace, kdy Bennem 
bude alternující Miroslav König, kte
rý například na Zábradlí nejednou 
demonstroval své muzikantské schop
nosti. Ještě ke zpívající Trmíkové: její 
divadelní písně by už asi vydaly na 
album, nebo se k takovému shrnutí její 
písňová interpretace pozvolna blíží, 
protože texty těch kusů jsou výpovědí 
svého druhu a různé jevištní vylome
niny, které je doprovázejí, někdy spíš 
oslabují, než posilují onu textovou 
výpovědní hodnotu.

Nyní něco kritických či zdržen
livých slov k Miluji tě jak po smrti. 
Všechny ty vypouklé či jasně barevné 
nebo temné propriety, které na sebe 
Trmíková s Dobrým během inscenace 
nasazují, s nimiž obcují, jsou určitě 
efektní: od úvodního obrovského hla
vového nástavce Trmíkové, který zdů
razňuje židovské rysy LaskerSchüle
rové, přes rozměrné boxerské rukavice, 
jimiž si milenci uštědřují rány, až po 
sexuální symboly i sadomaso pomůc
ky. To vše stimuluje divákovu pozor
nost, ale zároveň tentokrát, nemohu si 

pomoci, až příliš odvádí pozornost od 
váhy vyslovovaných veršů a vět. Jistě, 
tohle napětí mezi slovem a okem je 
pro Nebeského režijní metodu typické, 
ale to neznamená, že nad každou jeho 

„expresí“ je třeba automaticky řičet 
blahem, jak to činili někteří diváci při 
natěšené říjnové premiéře, kdy k části 
publika evidentně vůbec nedoléhala 
tragika vyřčených slov; ta pro ně byla 
kostýmy a akcí zcela odrušena.

Muzikant Martin Dohnal je cha ris
ma tická postava už třicet let, a když 
hráčsky i gesticky „jede“ u klavíru, je to 
výtečné. Ale když ho lapí jakýsi taneční 
záchvat a Mistr „humorně“ pobíhá po 
jevišti, tak nevím, co si o tom myslet. 
K čemu to? A když se potom pan reži
sér při děkovačce přišel fanouškům 
uklonit s vehemencí fotbalového kano
nýra, který právě trumfoval v Lize mis
trů, říkal jsem si, že bych to celé raději 
viděl ještě jednou, bez premiérových 
taškařic, s Königem také, aby ten záži
tek byl méně defragmentovaný. Abych 
jako recenzent určitěji věděl, nakolik ta 
expresionistická orgie v NoD je, či není 
pouhou profesionálně zručnou exhibi
cí jedné vyhrocené metody. Ale nešlo 
to: další představení se v NoDu uvádí 
za bezmála tři týdny, a mezitím bylo 
třeba odevzdat tento text…

JOSEF CHUCHMA

 
Experimentální prostor NoD, 
Praha – J. Nebeský, L. Trmíková: Miluji 
tě jak po smrti. Režie Jan Nebeský, scénář 
(s použitím veršů Else Lasker-Schülerové 
a Gottfrieda Benna v překladu Aleny 
Bláhové a Ludvíka Kundery) Lucie 
Trmíková, hudba Emil Viklický a Martin 
Dohnal, výtvarná spolupráce Igor 
Karpaczewski, kostýmy Petra Vlachynská. 
Premiéra 7. října 2016.

Příští vlnu si udělej sám
Krásně nekulatý dvacátý třetí ročník 
festivalu …příští vlna/next wave… 
skončil. Předvedl nové, kulaté logo, 
nové webové stránky, ale především 
řadu nových projektů od festivalových 
stálic i naprostých nováčků. Ohlédnutí 
za proběhnuvším ročníkem vždy nabí
zí možnost zamyslet se nad fenomény, 
které určují směr festivalu, nad tím, 
jak a zda vůbec naplňuje své poslání, 
a především, zda vůbec má koho ještě 
oslovovat – ať už z řad diváků, nebo 
přímo z tábora umělců.

To, že Nextka sdružuje specifický 
druh lidí, už víme. Od jiných festivalů 
zaměřených na úzký okruh zájemců 
se liší především svou sevřeností a až 
rodinnou atmosférou. Těžko byste 
si na festivalu španělského filmu šli 
s organizátory a filmaři po projekci za 
doprovodu hráče flamenca sednout 
k Vltavě na paellu. Na Nextce není 
problém vydat se pěšky z Vršovic, kde 
zrovna skončilo představení Di vad
la X10 Vítání Herdy, na Žižkov do 
Venuše ve Švehlovce, kde má začít 
další bod programu – Kartografie 
pekla / Domov souboru Depresivní 
děti touží po penězích, ve společnosti 
lidí z organizačního týmu. Nemluvě 
o tom, že se ve Vršovicích s herci pekly 
špekáčky a pouť na Žižkov doprovázela 
na harmoniku známá figura pražských 
hospod a oblíbenec třeba Bohumila 
Hrabala Pepíček Čečil.

Ten svérázným způsobem doplnil 
tvář festivalu, o které se zas tak často 
nemluví, ale která čím dál tím více 
nabývá na síle. Je to hudební část fes
tivalu. Koncerty nejrůznějších kapel 
a uskupení se ojediněle vyskytovaly 
už v minulých ročnících a postupně se 
více a více prosazovaly. Letošní ročník 
nabídl hned čtyři hudební vystoupení 
kapel Fekete Seretlek, S/M, Vyčůrat 
a spát a DekadentFabrik. A to nepo
čítám celou řadu inscenací, v nichž 
hudba rovněž hraje stěžejní roli, jako 

V jako válka Alexe Švamberka. Před
stavení, které bylo prakticky složeno 
jen z hudebních předělů výpovědí 
pamětnice nacistické okupace Andrey 
Švamberkové a dalších lidí ze záznamu. 
Pozoruhodné je složení muzikantů, 
mezi nimiž se vedle Švamberka, čle
na následně vystoupivších znovu 

obnovených S/M, objevil například 
baskytarista legendy českého punku 
Visací zámek Vladimír Šťástka zvaný 
též Savec.

Zaujetí punkem ovšem Savcem 
nekončí. O sedmnáct let mladší a přes
ně sedmnáct let stará už téměř taky 
legenda Vyčůrat a spát je rovněž pro
pojena s divadlem na Next Wave. A to 
konkrétně osobou Ondřeje Novotného, 
který hrál v kapele od počátku na kyta
ru a nyní na saxofon a v současnosti je 
v kruzích alternativního divadla znám 
především jako expresionistický dra
matik apokalypsy civilizační i lidské. 
Momentálně působí coby dramaturg 
strašnického Divadla X10 a na letoš
ním ročníku Nextky stál za textovou 

předlohou už zmiňovaného venkovní
ho projektu Vítání Herdy.

V širším pojetí není punk ale pou
ze rychlá muzika zkreslených kytar 
drtících tři akordy s texty, které byste 
babičkám, pokud to není zrovna Patti 
Smith, asi nepustili. Je to především 
životní postoj spřízněný s heslem DIY, 

Do It Yourself, udělej si sám, anebo 
asociativně udělej po svém. Je to jistý 
druh revolty vůči zaběhnutým řádům, 
mnohdy nepsaným pravidlům, tradič
nímu přístupu k řešení nejrůznějších 
situací a v neposlední řadě taky určité 
umělecké naladění, které odmítá 
předvídatelnost, nudu nepřekvapivos
ti. S takovým přístupem samozřejmě 
nelze nenarazit na nepochopení, 
odmítnutí nebo rovnou zatracení. 
Takoví pankáči v širším slova smyslu 
by klidně mohli mít za vzor Karla 
Hynka Máchu, jemuž Máj taky nechtěl 

nikdo vydat. Na Next Wave tenhle 
princip ztělesňoval DekadentFabrik. 
Podivná to směs smyček, éterické kyta
ry a naprosto nepředpokládatelné flét
ny. A podivných videoprojekcí němec
kých továren v kolážích s ženskými 
ňadry. Anebo taky již zmiňované indu
striální S/M, pohrobka další legendy 
Suicidal Meditations. Uskupení pod 
taktovkou introvertního Alexe Švam
berka, které se po letech dalo znovu 
dohromady, si taky příliš neláme hlavu 
s tím, jak a co hrají. V rádiích je asi jen 
tak neuslyšíte.

Zdánlivě vybočující Fekete Seretlek, 
skupina zabývající se především bal
kánskou muzikou, klezmerem a world 
music obecně, zase nejvíce propojuje 
svou hudební tvorbu s divadelností. 
Ani to není příliš zvykem, v rádiích 
si jejich muziku ve finální komplexi
tě taky neužijete a DIY naplňují do 
posledních sil. O zmiňovaném Pepíčku 
Čečilovi, který i šestnáct let po začátku 
druhého tisíciletí vytváří v pražských 
putykách iluzi, že se vrátila doba první 
republiky a v hospodách nejnižší kate
gorie už zase řádí galerka, není třeba 
dlouho hovořit. Kdyby vystoupil na 
Mighty Sounds nebo TrutnOff open air 
festivalu, všichni pankáči s čírama až 
do nebes by svítili zapalovači, jako to 
dělali před deseti lety na koncertě Evy 

Pilarové právě v Trutnově. Vím to, byl 
jsem tam.

Celé tohle vlastně spíše hudební než 
divadelní expozé samozřejmě směřuje 
k inteligentní pointě. Festival …příš
tí vlna/next wave… vznikl jako dosud 
chybějící, a tedy nutná platforma pro 
setkání všech těch divadelníků, kteří 
odmítají velké kamenné scény, tak jako 
pankáči odmítají Pink Floydy jakožto 
zkamenělé dinosaury. Divadelníků, 
kteří si na sebe většinou vydělávají 
sami, stejně jako punkové kapely hra
jící často zadarmo nebo za dobrovolné 
vstupné. Divadelníkům, kterým spíše 
než o velkolepost a nákladnost jde 
o ryzost výrazu, hledání nových cest 
a nových možností uměleckého vyjád
ření. Této linie se Nextka drží už dvacet 
tři let a ukazuje se, že i takto dlouhá 
doba ještě nedošla k strnulosti. Pro
gram pořád překvapuje a mnohdy až 
vyráží dech – jako třeba fenomenální 
počin Pomezí, oceněný festivalem jako 
Projekt roku. A to, že se čím dál tím 
více prosazuje i hudební složka nere
spektující současnou módu a zrovna 
není „in“, je jen logickým důsledkem 
a příjemným zpestřením.

DOMINIK MELICHAR

KRITIKA / FESTIVAL

Karel Dobrý 
a Lucie Trmíková 
 v inscenaci Jana 
Nebeského Miluji 
tě jak po smrti  
foto LALI LAYtADZE

Koncert Fekete Seretlek  má silné 
divadelní prvky foto ANDREA MALINoVÁ 

Projekt Pomezí  v opuštěném domě 
na Florenci fascinoval svou tajemnou 
atmosférou foto ANDREA MALINoVÁ



7

Falešné tóny 
dokumentu
Inscenace Kartografie pekla / Domov 
je součástí cyklu Dekadence a možná 
bude případnější posuzovat ji až v tom
to kontextu. Vím. Také se mi velmi 
zamlouvá odvaha ukazovat nehezké 
věci našeho světa – a soužití romské 
komunity s gadži ve městech kdesi na 
severu, ve válkou vylidněném a pak 
bůhvíjakými náplavami zase obydle
ném prostoru k takové odvrácené tváři 
současnosti patří. Je také nadmíru 
dobře neideologizovat, dokumentárně 
vyprávět konkrétní příběhy a zážitky.

Ale proč to vše přeestetizovat for
mou „elektroopery“? Která z podstaty 
věci oslabí drsnou výpověď o ghettu, 
které by pro leckoho mohlo být syno-
nymem pekla, a přesto je pro mnohé 
domovem, jak autoři deklarují. Proč to 
všechno překombinovat deseti kaze
tovými magnetofony, dvěma počítači 
a neškoleným kontratenorem? Proč 
odvádět pozornost od svědectví k tech
nickému hračičkaření s prostorem 
a zvukem? Proč to vizuálně nejpodstat
nější vměstnávat do projekcí a animací 
na jediné televizní obrazovce? Chápu, 
že inscenace byla ponorem do nitra 
člověka, který v takových podmínkách 
musí žít, ale na tom podstatném to 
podle mého nic nemění.

Slogan inscenace, jistě též její hlav
ní téma Kde domov můj? Kde domov 
můj? V pekle! V pekle! se v představení 
prostě rozmělnily ve vymyšlenostech, 
místo aby se vyhrotily adekvátními 

prostředky. Tedy hrálo se falešně víc 
o autorské kreativnosti než o doku
mentárním svědectví.

Kdyby alespoň hudba byla provo
kativní, kdyby odpovídala syrovému 
a surovému tématu, jenže Tomáš Grau
lich s Adamem Kratochvílem sepsali 
mnohokrát slyšené zádumčivé, či 
spíše meditativní klastry, které Jakub 
Čermák fistulí doplňoval adekvátně 
meditativními melodickými frázemi. 
Banální charakteristika vyprázdněné 
duše, života, životního prostoru.

Ne, že bych v tomto případě striktně 
odmítal nedokonalost zpěvu neškole
ného kontratenoristy. I když označení 
čtu spíš jako pragmatickou výmluvu 
z faktu, že Jakub Čermák part nemůže 
v úplnosti zvládnout. Nebylo by lepší 
místo výmluv přizvat k provedení ško
leného kontratenora? Projekt i sama 
kompozice by tím určitě jen získaly.

JOSEF HERMAN

Hodnocení: 1,5

 
 
Depresivní děti touží po penězích: 
Kartografie pekla / Domov. Koncept, 
režie, zpěv Jakub Čermák, dramaturgie 
Veronika Musilová Kyrianová, hudba 
Tomáš Graulich, Adam Kratochvíl, 
výprava Richard Loskot, kostýmy Jose 
Alejandro Gonzalez. Premiéra 19. září 2016 
v rámci festivalu ...příští vlna/next wave...

Zpěvná mediální hra
Umělecký gang Depresivní děti touží 
po penězích se v inscenaci Kartografie 
pekla / Domov zredukoval do osoby 
principála Jakuba Čermáka, který se 
jako autor konceptu stal také sám sobě 
režisérem. Provokuje tentokrát spíš 
formou než obsahem. Alespoň ty divá
ky, kteří se necítí dotčeni sdělením, že 
náš „zemský ráj to napohled“ může být 
pro někoho také peklem.

Čermák se stylizuje do role doku
mentaristy a vydává se do severních 
Čech, kde získává výpovědi místních 
obyvatel, aby skrze ně poukázal na 
českou xenofobii, netoleranci vůči 
etnickým i sexuálním menšinám a lho
stejnost k bezpráví. Hned na začátku 
poškádlí diváky obrázky mrtvých 
koček, které provázely jeho cestu, při 
opakované projekci už si musí každý 
sáhnout do svědomí, jestli jej mrtvý 
mazlíček náhodou nezasáhne víc než 
příkoří způsobovaná lidem. Společen
skosociální problematika však Čermá
kovi slouží především jako prostředek 
k hluboce osobní výpovědi.

Klíčem k inscenaci Kartografie 
pekla / Domov je – pro Depresivní 
děti typická – hra. Čermák si pohrává 
s divákovým úsudkem, vždy jej pone
chává v nejistotě, co je myšleno vážně, 
co s humorem, co je autentické. A kde 
je pravda.

Tomu odpovídá i zvolená forma. 
Čermák množství používaných pro
středků shrnul do charakteristiky: 
elektro-opera na dokumentární námět 
pro 10 kazetových magnetofonů, 
2 počítače a neškolený kontratenor. 
Můžeme se přitom jen dohadovat, zda 

„jen“ využil operní stylizaci pro svůj 
koncept, aby se jí navíc mohl vysmát 
jako symbolu uměleckého pozlátka, 
nebo jestli pro něj byla spolu se zpě
vem neprobádanou oblastí, již si chtěl 
vyzkoušet a pro jistotu se zaštítil ozna
čením neškolený kontratenor. Možná 
všechno dohromady a vlastně je to 
lhostejné, hlavně, že tato „hra na ope
ru“ i se vší svou provokativní povrch
ností vcelku funguje.

S nadhledem nabízí Jakub Čermák 
ve své „opeře“ vedle hudebního pro
žitku (autory hudby jsou Adam Krato
chvíl a Tomáš Graulich) také náročný 
vizuální vjem. Pohybuje se po green 
screenu, díky němuž se na obrazovce 
v přední části jeviště může objevit na 
severočeském sídlišti. Jeho přítomnost 
tak vnímáme dvojmo – reálně i zpro
středkovaně. Také nahrávky, údajně 
autentické, nejsou prezentovány jako 

čistý dokument, ale sestaveny pro 
účely osobního vyznání – jak se žije 
homosexuálům v České republice. Jeho 

„návod na šťastný domov“ zase připo
mene teror štěstí, vědomou prezentaci 
jen toho hezkého, kterou dennodenně 
sledujeme na sociálních sítích. Všemi 
těmito prostředky vytváří Čermák pří
mo před našima očima virtuální realitu 
a konfrontuje nás s poznáním, jak se 
může mediálně zprostředkovaný obraz 
lišit od skutečnosti.

Inscenace Kartografie pekla / Domov 
není bezchybná, v podstatě jí chybí 
zřetelné vyústění, ale je intenzivní 
a technicky propracovaná.

TEREZA HÝSKOVÁ

Hodnocení: 3,5

Bambuškova Země a taky oheň, hlína a beton
Země (jako matka, vlast i závazek) je 
téma nového cyklu inscenací Písně 
o zemi dramatika a režiséra Miroslava 
Bambuška, výrazného tvůrce divadel
ních sitespecific projektů a inscenací 
v nedivadelních prostorách. Cyklus 
zahájila na konci loňské sezony insce
nace Prometheus v hale bývalých 
papíren Perla ve Vraném nad Vltavou. 
Druhý díl Země – rolnickej nářez byl 
třikrát uveden na festivalu …příští vlna/
next wave… v podzemí Nákladového 
nádraží Žižkov.

O vzývání genia loci vybraných 
lokalit tentokrát ani tak nešlo, souvis
lost místa s tématem vytvářel přede
vším fakt, že nevyužitá průmyslová 
zástavba dusí a zbytečně zabírá půdu. 
Bambušek nenásilně přizpůsobil pro
story svým záměrům. Zároveň však 
v duchu svého režijního rukopisu, 
k němuž patří vedle živé hudební pro
dukce a práce s akustikou promyšlený 
světelný design, vzdal hold industriál
ní architektuře, a to především v Perle.

Svícením, k němuž využívá jak 
reflektory a různé lampy, tak třeba 
čelovky, zdůraznil členitost a hloubku 
prostor, a oživil je mysteriózními stí
nohrami. Kulisy stěn měnil projekcemi 
velkoformátových ilustračních výjevů 
i barevných abstrakcí. Iluzivní změny 
proporcí zdevastované výrobní haly, 

která sama o sobě připomíná mrtvý 
organismus, byly velkolepé. Z intimity 
úvodní scény Promethea, jež se odehrá
la na konci otevřené galerie, se diváci 
přesunuli k zábradlí a průhledu do 
spodního patra. Pohledu z ptačí per
spektivy je uzpůsobena režie – dojde 
také na efektní ohnivou podívanou, kdy 
hořící tekutina šlehá směrem k publi
ku jako falešné slunce. Po sestupu do 
přízemí pak měli diváci halu s galerií 
a pilíři podélně před sebou. Kovadlina, 
harmonium a bicí ji dělí na několik 
scén, sevřených projekcemi na bočních 
stěnách. Bambušek hrací prostor stří
davě spojoval a rozděloval, hloubku pak 
podtrhl pohyb světelného souhvězdí po 
stropě. V podzemí žižkovského nádraží 
vsadil na monstrózní stíny a pozadí 
závěrečné scény tvořila kouřová clona.

Obě inscenace vycházejí z antické 
mytologie a filosofie, základů evropské 
kultury, a konfrontují je s postmoder
ním člověkem – technologiemi a blaho
bytem deformovaným hrdinou, odtrže
ným od prapůvodního smyslu života.

V Prometheovi diváky doprovází 
šest mužů (každý je nějakým způsobem 
vyhořelý) na cestě pomyslným labyrin
tem do středu Země, k ohni poznání. 
Psychologicky jde o setkání s Mino
taurem, vlastním stínem, a od tohoto 
kritického momentu se odvíjí drama 

jednotlivých charakterů. Lékař znovu 
objevuje sílu bylin, kuchaře labužníka 
posedne touha po ženě, umělec za 
rituálního bubnování divoce tančí na 
hroudě hlíny a chystá se vtisknout jí 
svou vůli tvůrce. Syntetické látky, umě
lá inteligence (alibismus robota: váš 
požadavek nebyl rozpoznán je stejně 
neprůstřelný jako cynismus bohatého 
starce), beton, železo a sklo stojí v kon
trastu k jiskrám a Hefaistovu ohni.

Nejvýraznějšími hrdiny jsou sudet
ský Němec, průvodce Otto (Miloslav 
König), a rakovinou prolezlý stařec 
Leo (Miloslav Mejzlík). Existenciál
ní rozpory a spiritualita, obsažené 
v Königově herectví i třeba chrámovém 
zpěvu u harmonia, mrazivě kontrastují 
s rozšafností Mejzlíkova někdejšího 
fašisty a komunisty, na něhož je svět
ský zákon krátký. Konflikt dobra a zla 
vychází z českoněmeckého historic
kého sváru o zemivlast. Stejně jako 
třeba akt polidštění robota Mišela (Jiří 
Černý) v Hefaistově dílně ho Bambušek 
vykládá až polopatisticky. Jistá naivita 
se ale v jeho tvůrčím rukopisu objevuje 

pravidelně a vyvažuje filosofickou lin
ku, nesnadno srozumitelnou poetiku 
i abstraktní a magické syrové obrazy. 
V Prometheovi se například mísí sym
bolika očisty a zkázy, platonské jesky
ně, duchovní zralosti, tvorby i destruk
ce. A nejdůležitější je výsledná esence.

Performance Země – rolnickej nářez 
nese znaky fyzického divadla a na 
antický základ se nabalují pohanské 
a křesťanské tradice. Místo jeviště 
stojí uprostřed masivních sloupů 
podzemní haly nízký kontejner plný 
zeminy. Skupina typově a fyziogno
micky rozdílných herců (Jan Bárta, 
Tomáš Bambušek, Richard Němec 
a Tomáš Bořil) a jedna křehká žena 
(Zuzana Sýkorová) obdělávají jednodu
chými nástroji improvizované políčko. 
Jde o čistý naturalismus, z herců kape 
pot a opadává hlína. Ocitají se dokonce 
v roli tažných zvířat a i v ní – navzdory 
nadsázce – zůstává síla opravdovosti. 
Některé obrazy jsou němé, jiné dopro
vází komentář o správné technice 
vykonávané činnosti (třeba takřka poe
tickou jarní setbu). Za každou scénou 
následuje pauza, kdy díky podsvícení 
můžete sledovat, jaký vzor vtiskla půdě 
lidská činnost. Vždyť o vzájemné půso
bení člověka a Země tu jde.

Obdobně jako v Prometheovi zazní 
v inscenaci kromě hudby Tomáše Vtí
pila (DG 307) melodie lidské práce, jen 
místo kladiv a kovadliny posloucháme 
motyky. Objevuje se lidovější, folklorní 
tón, ukotvený intermezzem, kdy chlapi 
u svačiny mudrují o politice a smyslu 
života. Punková hymna Rolnickej 
nářez zazní jako zasloužený odvaz, ale 
projekce nabízejí i paralelu rolníků 
s mučedníky a housle zní pokorou.

Nemůžeš vzlétnout, dokud nezapálíš 
svou chýši – tak nějak se to říká v Pro
metheovi. Miroslav Bambušek ji v zaje
tí svých vizí zapaluje stále znovu, stále 
se stejnou zarputilostí. Díky bohu.

VERONIKA BOUŠOVÁ

Spolek Mezery – Miroslav Bambušek: 
Prometheus. Režie Miroslav Bambušek, 
výprava Zuzana Bambušek Krejzková 
a Jana Preková, dramaturgie Tereza 
Marečková, hudba Tomáš Vtípil. Premiéra 
1. června 2016 v Perle, Vrané nad Vltavou.

Spolek Mezery – Miroslav Bambušek: 
Země – rolnickej nářez. Režie Miroslav 
Bambušek, kostýmy Zuzana Bambušek 
Krejzková, hudba Tomáš Vtípil.  
Premiéra 27. září 2016 na Nákladovém 
nádraží Žižkov.

Elektro-opera  Jakuba Čermáka je 
vizuálně bohatá foto ANDREA MALINoVÁ  

Inscenace Země – rolnickej nářez   
nese znaky fyzického divadla  
foto JAN DVoŘÁK

 KRITIKA – PRO A PROTI

V Prometheovi 
 využíval Tomáš 
Bambušek celou 
halu bývalé 
papírny Perla  
foto JAN DVoŘÁK
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Rozhovor s herečkou Anitou 
Krausovou (1985) by vydal na 
několik pokračování. Mluví 
hodně a inteligentně. Člověk se 
až diví, kdy si to všechno stihla 
promyslet. Hodně a oduševněle 
také hraje. S každou svou posta
vou žije a komunikuje, což bylo 
patrné z každého představení, 
které jsem viděla. Je zkrátka na 
jevišti nepřehlédnutelná a při 
povídání u kafe (či vína) příjemná.

LENKA DOMBROVSKÁ

Umíte odmítat pracovní nabídky? Vidím 
vás v divadle hrát poměrně často…

Asi jsem hyperaktivní megaloman. Navíc 
mám štěstí, že mě zatím nikdo neoslovil 
s divadelním projektem, který by mě oprav
du nezajímal. Ale třeba jsem si vyčerpala 
své penzum inscenací a další nabídky už 
nepřijdou.

Bojíte se, že nastane doba, kdy nepři
jde žádná? Přemýšlíte nad tím, co třeba 
budete dělat za deset, dvacet let?

Docela často. Podle mě je pochybnost 
hercovo druhé já. Uvědomuji si, že by bylo 
dobré, abych ve chvíli, kdy budu cítit, že 
potřebuji pauzu nebo že už jsem řekla, co 
jsem měla, byla připravena dělat něco 
jiného. Beru to vážně. Dokonce jsem začala 
ještě studovat, filosofii, ale po nějaké době 
jsem si řekla, že jsem příliš rozkročena 
mezi dvěma světy a nepřináší to dobro ani 
jednomu. A tak jsem se rozhodla pro herec
tví a ze školy odešla.

Proč jste začala studovat filosofii? To 
není o moc praktičtější obor než herectví.

Protože mě fascinuje. Přesahuje mě. 
Chtěla bych se aspoň přiblížit k věcem, 
kterým nerozumím. Také je důležité občas 
vystoupit z okruhu lidí, se kterými člověk 
pobývá čtyřiadvacet hodin denně. Máme 
tendenci žít v bublině a pak nejsme schop
ní vidět mnoho věcí, nikdo nám nedává 
zpětnou vazbu. Měla jsem možnost strávit 
pět let s lidmi, které zajímá úplně něco 
jiného. Získala jsem odstup a zjistila jsem, 
že některé věci třeba nejsou tak zásadní, 
jak jsem si myslela. Dříve jsem měla často 
pocit, že když se něco nestane, tak musím 
zákonitě umřít.

Věděla jste už na střední škole, že 
chcete jít studovat herectví?

Věděla jsem to od první třídy. Jezdila 
jsem závodně na lyžích a pak jsem musela 
přestat, protože nám došly peníze. Začala 
jsem plavat a pak jsem musela přestat, pro
tože jsem měla astma. Začala jsem chodit 
do dramaťáku a už nikdy jsem nad ničím 
jiným neuvažovala. Všechny jsem na gym
plu šikanovala tím, že budu hrát. Smáli se 
mi, protože jsem z Trutnova a tam všichni 
lyžovali, hráli basket nebo tenis a pak šli 
studovat medicínu nebo práva. A já prohla
šovala, že budu herečka.

Opravdu jsem si myslela, že když mě 
nevezmou na herectví, tak mi skončí život. 
A oni mě napoprvé nevzali. Vykašlala jsem 
se na všechny ostatní přijímačky a zapíchla 

jsem prst do mapy. Bydlela jsem na ranči 
za Kroměříží, starala jsem se o koně a pak 
jsem učila lyžovat. Ale naštěstí jsem měla 
kolem sebe lidi, kteří byli přesvědčeni 
o tom, že bych to neměla vzdávat.

Přihlásila jsem se na katedru alterna
tivního a loutkového divadla na DAMU 
a vzali mě. Přijímačky byly neuvěřitelným 
zážitkem a taky jsem poprvé v životě zažila 
pocit, že i kdyby mě nepřijali, tak vím, co 
mám ráda a že to budu dělat, i když se to 
třeba nepodaří hned.

MÍT CO ŘÍCT

Proč máte ráda herectví?
Je to můj způsob, jak mohu komunikovat 

se světem. Někdo má talent o světě psát, 
někdo má schopnost ho malovat a někdo 
má schopnost ho metaforicky převádět 
na jevišti. To, do jaké míry tu schopnost 
je schopen zužitkovat a do jaké míry se to 
dostane až k divákovi, to už je jiná věc.

Co když o tom začnete pochybovat?
Nikdy jsem nepochybovala o tom, jestli 

herectví je, nebo není, důležité. Občas 
pochybuji o sobě. Jestli to zvládnu, jestli 
to dělám dobře, jestli na to mám dost sil 

a jestli ještě pořád mám co říct. Ale připravit 
se na konec nemůžu, je to stejné, jako když 
vám zemře někdo blízký.

Třeba to nepoznáte.
To se, bohužel, u herců stává poměrně 

často a je to smutné. Ale snad mám kolem 
sebe lidi, kteří mi to řeknou. A když se to 
stane, tak jsem přece člověk a mám dvě ruce, 
můžu dělat cokoli. Chtěla bych ale, aby tam 
byl klid, sníh a hodně červeného vína.

Co zkoušíte právě teď?
Teď nezkouším. Měla jsem spolupraco

vat na dvou velkých projektech a jednou 
v červnu jsem se probudila a zazvonil tele
fon, pak druhý… A nakonec mám po hodně 
letech volno. Říkala jsem si, že je to zname
ní. V červnu jsem měla zánět dvanácterní
ku a celé léto jsem bojovala s problémy se 
žaludkem, tak to celé beru jako zprávu, že 
mám teď tři měsíce chodit do divadla, ležet 
doma a číst si. Nevím, jestli to dokážu.

Zkoušet budu až v lednu v MeetFactory 
s režisérem Filipem Nuckollsem a drama
turgem Matějem Samcem. Budeme insce
novat knihu Judith Hermannové Počátek 
veškeré lásky.

Jaké divadlo máte ráda jako divák?
Autorské inscenace, které se hrají na 

netypických, třeba dočasných místech. 
Mám ráda opravdové sitespecific projekty. 
Vždy mě nejvíc zajímá, jak si tvůrci s námě
tem a prostorem poradili. Nemůžu říct, že 
bych nějaké kamenné divadlo nesnášela, 
spíš do některých nechodím, protože mi je 
jasné, že nejsem jejich cílová skupina.

Jako herečka máte ráda stejný typ 
divadla?

Ano, jako divačku a herečku mě zajímají 
podobné věci.

REŽISÉR S VIZÍ

Zasahujete při tvorbě autorských insce
nací do zkoušení?

Už od školy jsem měla štěstí na režiséry, 
kteří počítali s názorem herce, kteří ho znát 
dokonce potřebovali. Na DAMU jsem byla 
v ročníku Jana Borny a Ivana Rajmonta, 
v Disku jsme zkoušeli s Ondřejem Pavelkou. 
Borna a Pavelka s herci hodně diskuto
vali, Rajmont byl jistý protipól, ale tehdy 
jsem se ještě neodvažovala cokoli namítat. 
Zkoušela jsem taky s Viktorií Čermákovou, 
která je otevřená dialogu, a pak jsem šla do 
Činoherního studia v Ústí nad Labem, kde 
jsem spolupracovala s Filipem Nuckoll
sem, Natálií Deákovou nebo Thomasem 
Zielinským. Všichni mají jasné představy 
o výsledném tvaru, ale nešoupají pouze 
herce ze strany na stranu.

Mám ráda, když se mohu na vzniku spo
lupodílet, ale na druhou stranu je režisér 
s jasnou vizí k nezaplacení. Když ví, proč 
ze mě používá jen nějakou část, tak se 
ne bráním.

Ale někdy jste musela s režisérem 
nesouhlasit.

Třeba během zkoušení Maryši v Čino
heráku. Filip Nuckolls měl hodně jasnou 
představu a já jsem ji dost dlouho nechá
pala. Není to lehké, když si mladá herečka 
něco myslí… Ale je to nezbytný proces, kdy 
se herec musí naučit spolupracovat. A něco 
podobného se mi stalo i při zkoušení Alen
ky v říši divů s Natálií Deákovou. Opět jsem 
měla své jasné a jiné představy.

Nedávno jste s ní zkoušela Hoří 
v MeetFactory, to už bylo jiné?

To byla úplně jiná práce. S Natálií jsme 
měly po Alence dlouhou tvůrčí pauzu, 
některé věci se musely usadit. Jsem ráda, 
že jsme si vše vyříkaly a nenechaly to dále 
viset ve vzduchu. Natália opět přesně vědě
la, co ode mě chce, a nyní jsme si už rozu
měly. Je to pro mě velký pokrok od Alenky 
k Mané v Hoří.

Jak to vypadá, když se během zkoušení 
zaseknete? Prásknete dveřmi?

Asi tak jako v životě – přestanu mlu
vit a začnu dělat, co se po mně chce. Ale 

ANITA KRAUSOVÁ:

Pochybnost je hercovo druhé já

Jako Mané v inscenaci Hoří  (režie Natália 
Deáková, premiéra 12. června 2016 v Meet
Factory, Praha) foto tEREZA HAVLÍNKoVÁ

S Matějem Nechvátalem v inscenaci Mali-
na , která pojednává o rakouské básnířce 
a filosofce Ingeborg Bachmann (režie Lucie 
Ferenzová, premiéra 20. prosince 2014 
v MeetFactory, Praha) foto DItA HAVRÁNKoVÁ

Ptám se, co 
by se dě-
lo, kdybych 
já nebyla já, 
kdybych byla 
aspoň z části 
tím člověkem, 
kterého tvo-
řím. Když si to 
na zkouškách 
nepřipus-
tím a říkám 
si, že se ně-
čeho nechci 
dotknout, 
tak to stej-
ně v nejmíň 
vhodnou chví-
li vybouchne.
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ostentativně. Vlastně beze slov říkám, 
já ti ukážu, jak špatně sis to vymyslel. 
Ale už se mi to naštěstí dlouho nestalo. 
Ono to moc nepomáhá a rozhodně to 
není tvůrčí.

JÍT POŘÁD DÁL

V MeetFactory nyní hrajete téměř 
všechny hlavní postavy…

Je to tak, nechci ale, aby divadlo 
v MeetFactory vypadalo jako mono
pol Anity. Je důležité, aby zde měli 
možnost zkoušet i jiní herci. Už jsme 
si o tom s dramaturgem Matějem Sam
cem povídali. To, že tam zase budu 
zkoušet, je dáno tím, že Filip se mnou 
chtěl opět spolupracovat. A já s ním.

Role, které jsem v Meetu dostala, 
jsou naštěstí hodně pestré – od Hol
čičky, co si hrála se sirkami, přes Džun 
v bláznivině Protože jsem to ještě 
nikdy nikde nedělal, tak už asi brzo 
budu Honzy Kačeny až po zmíněnou 
Mané, která je zatím jedna z mých nej
těžších postav. Nerodila se snadno.

Proč ne?
Zrovna jsem prožívala v osobním 

životě komplikované období a Mané 
to příliš připomínala. Postavy se mi 
vždycky prolínají do života. Filtruju je 
přes sebe a bylo bolestné na některé 
věci přicházet. Přemýšlela jsem nad 
tím, zda by nebyl způsob, jak být 
k sobě shovívavější, ale neumím to. 
Je to proces, kterým musím projít na 
zkouškách a potom mám schopnost 
postavu ovládat. Najednou se mi naro
dí a můžu s ní pracovat. To je zkrátka 
taková moje metoda.

Není to ve výsledku psychotera
pie?

Doufám, že ne, nebo nevědomá. Je 
to spíš způsob práce. V teoretické rovi
ně se seznámíme a pak si ji představuju 
v nějakém paralelním světě. Ptám 
se, co by se dělo, kdybych já nebyla 
já, kdybych byla aspoň z části tím člo
věkem, kterého tvořím. Když si to na 
zkouškách nepřipustím a říkám si, že 
se něčeho nechci dotknout, tak to stej
ně v nejmíň vhodnou chvíli vybouchne. 
Nastávají nekontrolovatelné ataky 
emocí, u kterých nechce být ani divák, 
ani herecký kolega.

Čím je vám MeetFactory blízká?
Mám vztah ke všem místům, kde 

jsem kdy hrála nebo hraju, ale Meet
Factory je mi asi nejbližší. Je už to 
opravdu dávno, kdy jsem zde vystupo
vala poprvé, a tak mám pocit, že jsem 
u toho, jak se Meet kultivuje. Navíc je 
to dobrý gesamtkunstwerk, spojuje se 
tu hudba, galerie a divadlo. Považuji 
to za ideální platformu. A navíc tam 
všichni odvádějí dobrou a inspirativní 
práci.

Proč jste odešla z ústeckého Čino
herního studia?

Ve čtvrťáku na DAMU jsem šla dělat 
konkurz do Činoheráku, pak jsem 
odjela na stáž do Berlína, vrátila jsem 
se udělat státnice a ten samý den 
jsem šla podepsat smlouvu. Vypada
lo to jako sen. V angažmá jsem byla 
čtyři roky. Je to ostré divadlo, nikomu 
neprojde nic zadarmo – byla to tedy 
nejlepší škola. Tam se buď za divadlo 
kope, nebo ne. Nic mezi tím neexistuje. 
Na začátku jsem hodně rolí přebírala, 
hrát je se učila z videa. Musela jsem se 
naučit zvládat stres. Byla jsem u vzniku 

dobrých inscenací – Maryši, Hamlet je 
mrtev. Bez tíže, Dona Quijota, Zámku, 
a to pro mě vždycky bude důležité.

A pak přišla krize, Činoherák začal 
mít spory s radnicí, my jsme tam půl 
roku hráli zadarmo, protestovali jsme, 
stavěli jsme barikády. Přišel emotivní 
konec, kdy se hrál Klub rváčů a pro
mítal se na plátna před divadlem. Bylo 
to silné a nezapomenutelné. Poté se 
ovšem postupně začalo vracet všechno 
do normálu. A já cítila, že Činoherák 
potřebuje znova nakopnout, novou 
krev, nové nápady, trochu jsem se 
lekla, že zabředneme do vyjetých kole
jí… Cítila jsem, že se musím dál vydat 
sama.

Činoherák je platforma, kde má 
člověk příležitost zažít dost důleži
tých a intenzivních věcí, má je nasát 
jako houba, předat, co je v jeho silách, 
a vypadnout, aby mohli přijít další. Je 
to bolestné, ale pro aktuální, moderní 
divadlo potřeba.

POTŘEBA PEVNÉHO BODU

S Lucií Ferenzovou, Jindřiškou Kři
vánkovou a Janou Kozubkovou jste 
založily spolek Kolonie.

Daly jsme se dohromady mnohem 
dřív, než jsme založily Kolonii. Lucie 
Ferenzová zkoušela v Disku inscenaci 
Turista a oslovila mě, Jindřišku a Janu, 
abychom s ní spolupracovaly, i když 
jsme ani jedna nebyly v jejím ročníku. 
Potom jsem s Lucií nazkoušela insce
naci O holčičce, která si hrála se sirka
mi a pak vznikla Benjamenta a koneč
ně holky nazkoušely Kolonii v Divadle 
Na zábradlí. Takto postupně vznikala 
Kolonie. Nyní společně vytvoříme 
jednu inscenaci za rok, pracujeme ale 
i zvlášť a na jiných projektech. Spolu
pracujeme však i s dalšími lidmi, tak se 
to všelijak prolíná. Teď do toho navíc 
přichází svatby a miminka.

Potřebuji mít nějaký pevný bod 
v životě a holky jím pro mě v kontextu 
tvorby byly, včetně produkční Magdy 
Juránkové a scénografky Marianny 

Dvořákové. Navíc setkání s Lucií bylo 
jedno z nejpodstatnějších. Má pro mě 
velký význam umělecký i lidský.

Někdy Kolonie působí jako holčičí 
divadlo. Uvědomujete si to?

Nedávno jsme se o tom bavily. 
Vylekalo mě to. Co to, proboha, je? 
Lucka to vtipně komentovala, že je to 
dobře, prý to alespoň naláká spoustu 
kluků do publika. My se ovšem nebrá
níme spolupráci s muži! A dokonce 
je nějaký u vzniku téměř každého 
projektu.

Feministické mi připadají přede
vším vaše inscenace.

Nevnímám to tak, ale několik lidí 
nám to také říkalo. Inscenace Malina 
a Stíny (Eurydiké říká) asi ukazují 
především ženský pohled na svět. Ale 
Poutník se z toho jistě vymaňuje. Tam 
jde o stáří a o to, jak to člověk přijímá 
a jak se s tím vyrovnává svět kolem. 
Nám nejde primárně o genderová 
témata, spíš se jedná o autenticitu toho, 
co prožíváme právě teď a tady. Jeli to 
ženské téma, logicky se v inscenaci 
projeví, tak, jako každé jiné.

DRŽET EMOCE NA UZDĚ

Která role byla pro vás nejdůležitější?
Role, které jsem měla po škole, si 

zapisuji na zeď. Je to takový můj deník. 
Všechny jsou pro mě podstatné, pova
žuji za obrovské štěstí, že byly tak 
pestré. Každá postava s sebou nese kus 
mého života, vždycky jsem je potkala 
v období, kdy jsem prožívala něco 
podobného. Když si na ně vzpomenu, 

tak si vzpomenu i na tu etapu, kterou 
jsem prožívala.

Nejdůležitější byl ale Šašek z Večeru 
tříkrálového, který jsme připravovali 
ještě na škole. Během zkoušení jsem 
trpěla, vůbec jsem nechápala, proč 
bych Šaška měla hrát právě já. Musela 
jsem komunikovat s diváky, být žoviál
ní a zároveň jim vládnout. Pořád jsem 
se musela přesvědčovat, že to hrát 

musím a chci, a plakala jsem u toho. 
Je to komplexní postava a já se na ní 
moc naučila. Díky němu můžu teď 
hrát třeba Mané v Hoří. Shakespeare 
je v něčem hodně zlý. A já si musela 
uvědomit, že taková musím být i já. Je 
dobré vědět i o svých stinných strán
kách. Na Šaškovi jsem se naučila držet 
emoce na uzdě a pustit je přesně v ten 
okamžik, kdy vím, že to zafunguje.

Profesor Vladimír Mikeš, překladatel 
z italštiny a španělštiny, mi vyprávěl 
o tom, jak čtyřicet let překládal Alighi
eriho Božskou komedii. Nejprve ho 
autor strašil, ale pak si spolu povídali 
o verších, o tom, jak je vinout dál. Mys
lím, že mi pan profesor odpustí, když si 
dovolím souhlasit, že to tak je. Že i se 
mnou některé podstatné postavy zůstá
vají. Občas se někde vynoří, zaklepou 
na rameno a říkají, my jsme nikam neo
dešly, my jsme jen chvíli mlčely.

Také jste přeložila několik textů 
z němčiny.

Asi před dvěma lety jsem přeložila 
hru O moc krátkých nožičkách od Katji 
Brunner a před tím ještě pár jiných 
her. Nejsem germanistka a lingvistka, 
dělám to jen z lásky k jazyku. Potřebuji 
si udržovat tu dovednost a překlady 
mě pořád nutí být ve střehu.

A také pracujete v rádiu.
Začala jsem pracovat v rádiu už na 

DAMU. Původně jsem se přihlásila do 
Radiožurnálu na pozici zprávaře. Uká
zalo se totiž, že v kavárně brigádu dělat 
nemůžu, protože v podstatě nemám 
ráda lidi a navíc jsem už od prváku 
zkoušela, takže to nebylo možné ani 

časově. Navíc mi připadalo zajímavé 
zůstat se světem v kontaktu, vědět, 
co se děje. Poté jsem začala pracovat 
v Českém rozhlase Leonardo, kde jsem 
moderovala pořad Monitor, novinky 
ze světa vědy a techniky. Byla to skvělá 
práce, musela jsem se pečlivě připra
vovat, abych alespoň laicky kladla 
adekvátní otázky. A nyní pracuji jako 
moderátorka v Radiu Wave.

NUDA JE ZABIJÁK

Zkoušela jste někdy divadelní impro
vizaci?

Ne. Intuitivně vím, že to není moje 
silná stránka. Hodně věcí mi připadá 
trapných a navíc hodnotím věci dřív, 
než se stanou. To je samozřejmě pro 
improvizaci špatně. Ovšem čím dál tím 
víc mi to připadá jako výzva. Je potřeba 
se tomu postavit, zkusit to.

Čeho se nejvíc bojíte?
Bojím se nudy. Nuda je zabiják, nuda 

nás hází do apatie, nebo nás naopak 
nutí vymýšlet nesmysly. Ve skutečnosti 
neexistuje bezčasí a prázdno, jenom je 
potřeba se na to dívat správným pohle
dem. A když člověk vytváří umělou rea
litu, jako je třeba improvizační předsta
vení, tak se prostě může stát, že vyrobí 
nudu. A to je úplně nejhorší na světě.

Jaký je podle vás současný stav 
alternativního divadla u nás?

Velký problém alternativního diva
dla jsou peníze, je to sice již trochu klišé, 
ale je to tak. Když někdo dostane grant, 
tak ho dostane i další roky. Nejvíc fun
guje setrvačnost a zásadně se nepod
porují neprověřené věci. Nedávno jsem 
četla článek, ve kterém stálo, že si měs
to New York nechalo vypracovat něja
kou rešerši a zjistili, že je v kultuře málo 
žen. Tak vyhlásili granty na podporu 
mladých umělkyň. Samozřejmě, že je 
bohatství New Yorku a Prahy nesrovna
telné, ale mě zaujala už jen ta myšlenka. 
U nás je pro spoustu lidí výraz alterna
tivní divadlo synonymem pro chůdaře.

Já myslela, že pro nahé herce.
Ideální je, když někdo přijde nahý 

na chůdách.
Myslíte, že mají čeští diváci rádi 

alternativní divadlo? Nebojí se ho 
spíš?

V Praze je divácká základna dob
rá, i když samozřejmě mám někdy 
pocit, že potkávám pořád stejné lidi. 
A naštěstí začínají fungovat rezidence 
i v regionech a snad je vše na cestě 
k zlepšení.

Jaké máte ohlasy, když hostujete 
v regionech s nějakou pražskou 
inscenací?

Třeba přijde jen dvacet lidí, ale to 
vůbec nevadí, protože děláme spíše 
komorní inscenace. A atmosféra pak 
je skvělá, protože ti diváci si to našli 
a přišli.

Nechtěla jste někdy režírovat?
Ne. Jsem ráda, že jsou režiséři 

napřed a že vědí víc než já, nebo to 
aspoň předstírají. A taky mám radši 
společné objevování.

Opravdu vás to nikdy nenapadlo?
Možná v jiném životě. Kdybych 

začínala od začátku, tak bych to třeba 
zvážila. V mnoha ohledech je to samo
zřejmě svobodnější práce. Ale jednou 
jsem se rozhodla, že budu herečka, tak 
prostě budu.

Jindřiška Kři-
ván ková, Anita 
Krausová a Jana 
Kozubková  v 
insce naci Poutník 
spolku Kolonie 
(režie Lucie 
Ferenzová, premi
éra 14. prosince 
2015) foto  
DItA HAVRÁNKoVÁ

S Markem Něm-
cem  v inscenaci 
Klub rváčů (režie 
Filip Nuckolls, 
premiéra 25. dub
na 2008 v Čino
herním studiu, 
Ústí nad Labem)  
foto MAREK ŠtIM

Anita ví
Měly jsme s Anitou inscenaci, jmenovala 
se O holčičce, objely jsme s ní celou 
republiku a hrály ji v galeriích, na festi-
valech (punkovém i křesťanském), venku 
za denního světla, v divadlech, a dokon-
ce i v Brně. Někdy jsme ji hrály padesát 
minut a někdy jen půl hodiny. Záviselo 
to na Anitě a její rychlosti. Anita totiž 
umí být pěkně rychlá. Rychle jí to myslí 
a je to jeden z nejrychleji mluvících lidí, 
co znám. Rychle čte a rychle žije.

Anita je rychlostní běžec s jasným 
cílem, ale není to sprinter s krátko-
dobou výdrží – když si něco zamane, 
většinou toho dosáhne. Spíš maratonec 
(i když doopravdy z těch jejích velehor 
nad Trutnovem to jeden čas vypadalo 
spíš na lyžařskou reprezentaci). Typická 
Anita přijede na zkoušku z rádia na kole 
(v noci točila někde v Krušných horách), 
večer moderuje debatu na FAMU 
(v němčině), má přečtenou hru i knihu 
(i ostatní materiály od autora – ostatně 
napsání té hry iniciovala) a pak naplánu-
je večeři u ní doma, kterou opravdu uva-
ří a kde seznámí tak nepravděpodobné 

lidi, že z toho třesku vznikne několik 
filmů, inscenací a přátelství.

Když zrovna někomu nehlídá psa, 
letí na chvíli do Portugalska za Františ-
kem Listopadem, se kterým si už léta 
dopisuje. Samozřejmě že máme na 
listopad naplánovaný výlet (naposledy 
jsme odjely do Budapešti, ale třeba 
v únoru bylo naše divadlo Kolonie 
na Anitin popud na stáži v Norsku) 
a samozřejmě že Anita zůstane po 
představení na víno a prodebatuje noc 
na téma válečných konfliktů na Blízkém 
východě (Heidegger byl minule), sed-
ne do své Emilky, jak přezdívá svému 
volkswagenu, zajede do Ústí, otočí 
se v Trutnově a v poledne odletí do 
Japonska lyžovat (její blog z této cesty 
najdete na Radiu Wave).

Anita je vysokorychlostní střela. Ale 
s čidlem tak jemným, že se při vší té 
nadzvukové rychlosti dokáže dokonale 
orientovat v citech a lidech. A dokáže 
citlivě vnímat druhého člověka. A cud-
ně sklopit oči nad jeho nedostatkem. 
Nebo se spíš nejdřív zastydí za sebe, že 
ten nedostatek uviděla, pak se zastydí 
za toho člověka a pak radši změní téma, 

aby předešla tomu, že se ten člověk 
zastydí sám za sebe. Anita předchází 
katastrofám, přičemž je právě proto 
často sama vyvolává. S ní je člověk 
stále aktivní, akční, zvídavý, hloubavý, 
ostražitý a nabitý energií všeho druhu.

Anita má oči všude, na texty čuch 
(mnohdy je sama sobě dramaturgem) 
a na herectví šestý smysl. Naše spo-
lečná srdcovka (spolu s Míšou Jacob-
senovou) je Ingeborg Bachmann, tak 
dlouho do mě Anita šila, že tu Malinu 
musíme udělat, až se nakonec opravdu 
stalo a dodnes ji hraje. Máme dokonce 
i rozepsaný scénář k filmu a pár záběrů 
z Budapešti (do Vídně jsme nedojely). 
I když, nejlepší chvíle s Anitou jsou, 
když jen tak sedíme (například v autě, 
přičemž Anita strašně rychle, ale sou-
středěně někam řídí) a plánujeme, co 
všechno ještě musíme udělat. Tyhle 
magické okamžiky v oku uragánu 
a tahle zastavení v budoucnosti Anita 
umí zařídit přenádherně. Zvláštní, ta 
soustředěná pomalost řádu v řítícím 
se chaosu jí sedne nejvíc. I na jevišti, 
i v životě. Anita ví, co dělá. A umí to.

LUCIE FERENZOVÁ
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Druhý Kulatý stůl, který 
DN realizují ve spolupráci 
s hlavním městem Prahou, 
pojednává o Divadle S+H, 
Ypsilonce a Semaforu. O diva
dlech vzniklých činností 
výrazné tvůrčí osobnosti na 
rozdíl od institucí, v nichž 
se střídají umělecké progra
my i jejich nositelé. První 
dvě zřizuje magistrát formou 
svých příspěvkových organi
zací, Semafor má statut o. p. s. 
podporované městskou částí 
Praha 6. Už řadu let se dis
kutuje o jejich právu na život 
a hlavně na dotace z měst
ského rozpočtu. A také o tom, 
jakým způsobem, a jestli 
vůbec, mohou zřizovatel nebo 
donátor zasahovat do jejich 
činnosti – tedy uplatňovat 
své zřizovatelské právo i zod
povědnost. Často se debaty 
mezigeneračně vyostří. Roz
hodli jsme se neopakovat 
slovní přestřelky, ale pokusit 
se za naši generaci, které ta 
divadla tak trochu přináležejí, 
věcně zformulovat podstat
né aspekty jejich současné 
existence. Prostě si uklidit 
před vlastním prahem a čekat 
na případné doplňky či 
námitky. Debatovali Radmila 
Hrdinová, Jan Kerbr, Nina 
Malíková a Josef Herman 
zároveň v roli moderátora.

HRDINOVÁ Ještě by mezi tato diva
dla patřilo Divadlo Járy Cimrmana. Ale 
pokud vím, magistrát ho nepodporuje.
HERMAN To je pravda. Ale zvažme 
nejprve, do jaké míry dnes můžeme 
mluvit o „autorských“ divadlech?
HRDINOVÁ Stoprocentně to platí 
jen o Semaforu, protože až na vzácné 
výjimky v podstatě všechny hry píše, 
režíruje, scénicky a kostýmově vypravu
je, i hudbu skládá jen principál Suchý.
MALÍKOVÁ I divadelní názor jedno
značně formuluje on.
HRDINOVÁ Nepochybně. U Ypsi
lonky je polovina, možná spíš tak dvě 
třetiny inscenací od Jana Schmida. 
A zčásti Arnošta Goldflama. Tedy na 
velké scéně, na malé scéně se hrají 
i jiné věci. Asi to platí i v Divadle S+H.
MALÍKOVÁ Tam je problém složi
tější, protože už nehrají nic od Josefa 
Skupy, kterého musíme označit za 
autorskou a zakladatelskou osobnost 
divadla. Většinu současného repertoá
ru napsala dramaturgyně divadla Deni
sa Kirschnerová. Specifický problém 
tkví v tom, že autorství je postavené 
víc na loutkách Spejbla a Hurvínka než 
na konkrétní tvůrčí osobnosti. Napros
to práv převzít autorství od Josefa 
Skupy byl Miloš Kirschner, který spojil 
možnosti těch dvou loutek s vlastním 
autorským drápem a zázemím, ale od 
jeho smrti se odpovídající autor stále 
hledá. Možná dva autoři – jeden pro 
repertoár určený dětem a druhý 
pro repertoár určený dospělým divá
kům. Podobná situaci jinde není.
HERMAN S loutkami Spejbla a Hur
vínka se nedá hrát jiný než „autorský“ 
repertoár.
MALÍKOVÁ Samozřejmě. Musejí se 
respektovat vlastně seriálové postavy, 

které mají jednou provždy daný cha
rakter. Všechny hry pro děti musí mít 
v názvu jméno Hurvínek – Hurvínek 
v lese, Hurvínek pod vodou, Hurvínek 
na výletě. Hurvínek je samozřejmě 
daleko populárnější než Spejbl a je 
dnes protagonistou divadla.
HRDINOVÁ Možná neoprávněně.
MALÍKOVÁ Myslím, že tak je tomu 
už velmi dlouho. Větší význam má 
Spejbl jen v repertoáru pro dospělé.
HERMAN Spejbl s Hurvínkem jsou 
z rodu Hanswursta nebo Laurela 
a Hardyho, princip stálých postav pro
cházejících různými situacemi sahá 
přes komedii dell’arte a antické frašky 
hluboko do počátků divadla. Publikum 
nečeká nic jiného než opakující se scé
náře pro obecně známé hrdiny.
MALÍKOVÁ Samozřejmě. Třeba 
Spejbla jako Barona Prášila. Lze tak 
perziflovat známé příběhy. Petr Pavlov
ský první upozornil na příbuznost S+H 
se seriálem Simpsonovi. Je to také rodi
na, která vstupuje do různých příběhů. 
Bližší je tomu principu forma revue, 
vršení různých čísel, prokomponovaná 
hra sotva přesáhne délku jedné hodiny, 
kdy se princip vyčerpá.

TAŤULDA A HURVAJS

HRDINOVÁ Jenže není maloměšťác
ká rodina Spejbla a Hurvínka z dvacá
tých let už zastaralá, nekomunikativní? 
Které dítě má dneska doma za tatínka 
Spejbla?
MALÍKOVÁ Však se také akcent 
přesouvá na loutkové děti, na Hur
vínka s Máničkou. Na veselé příběhy 
zlobivých dětí s větším či menším 
edukativním akcentem, který je samo
zřejmě problematický. S+H zůstávají 
populární díky zvukovým nosičům, 
večerníčkům, krátkým formám, které 
jsou této poetice vlastní, ale diváci, 
které tohle do divadla S+H naláká, 
mohou být z delších jevištních insce
nací zklamaní.
HERMAN Když Voskovec s Weri
chem začali hrát v Osvobozeném 
divadle, vydávali časopis Vest Pocket 
Revue a hned v jednom z prvních čísel 
otiskli kresbičku svých hlav v podo
bě loutek a k tomu oznámení, že se 
Josef Skupa rozhodl vyřezat Voskovce 
a Wericha ze dřeva a hrát s nimi poli
tický kabaret. Výmluvně to ukazuje 
na fakt, že i Spejbl a Hurvínek jsou 
postavy původem především kabaretní 
či revuální.
MALÍKOVÁ Skupa měl kabaretní 
zkušenost už od svého působení 
v Plzni. Ale za jeden z nejstatečněj
ších činů Divadla S+H považuji právě 
úsilí hrát s loutkami pro dospělé! 
Hrají zhruba jednou měsíčně, snaží se 
oslovit i zahraniční návštěvníky Prahy, 
takže někdy hrají i v němčině. Souvisí 
to s častým a dlouhodobým hostová
ním divadla v Německu. Hrají žánrově 
právě jakousi revui či kabaret. Pokus 
vrátit se k politické satiře je zjevný. Pro 
dospělé, a také pro zahraniční turis
ty, už profesionálně hraje s loutkami 

v Praze jen Národní divadlo marionet 
v Říši loutek Dona Giovanniho.
KERBR Spejbl a Hurvínek hrají 
výhradně „veselohry“ a já myslím, 
že to platí, byť ve strukturovanější 
podobě, i pro Ypsilonku, Semafor 
a Cimrmany. Ypsilonky se to týká spíš 
až v posledních letech, dnes už se 
v jejím repertoáru neobjevují tituly 
typu Othel lo nebo Oprátka. Lidé se 
do těchto divadel chodí bavit a je to 
v pořádku.
HRDINOVÁ Jistě. Semafor i Ypsi
lonka mají svoje publikum, které tam 
chodí za určitým typem zábavy. Co 
ale očekávají dospělí lidé od Spejbla 
a Hurvínka? Ale i děti, vychované 
úplně jiným způsobem uvažování, kli
povitým, televizním, hrami na počítači. 
Snad jim ještě tak mohou být blízcí 
Simpsonovi, ale není S+H už něco jen 
umělého?
MALÍKOVÁ Nemyslím. Působí tu 
i tzv. návštěvnický sentiment. Když 
máte malé děti, řeknete si, že s nimi 
musíte do zoologické zahrady – a měly 
by vidět Spejbla s Hurvínkem!
KERBR A později Prodanou nevěstu 
v Národním divadle.
MALÍKOVÁ Ano. Je to výchovné 
rozhodnutí rodičů a prarodičů, ne dětí 
samotných.
HRDINOVÁ Ale co když děti v hle
diš ti projeví velký odpor k divadlům, 
do kterých je rodiče zavedli? Znám 
dost příkladů.
HERMAN Nemáme dost podkladů 
pro tato tvrzení. Chtělo by to socio
logická šetření. Ale ryze prakticky 
musím potvrdit, že moje děti i nyní 
vnoučata by do Divadla S+H dobro
volně nešly. Mají to po mně. Stejné 
to bylo se strýčkem Jedličkou blahé 
paměti. Také jsem přesvědčený, že 
dnešní děti se baví úplně jiným způso
bem o úplně jiných věcech, než mohou 
najít u Spejbla a Hurvínka. Ale má to, 
myslím, ještě jiné důvody: Skupovo 
pojetí S+H bylo revuální, kabaretní, 
politické. Před časem vydal Supraphon 
kompletní snímky Skupových čísel 
z předválečné doby, které to názorně 
dokládají. Je to pendant k forbínám 
Osvobozeného divadla, a ne k dobové
mu loutkovému divadlu. Postavy S+H 
jako figurky výhradně pro děti, myslím, 
začaly fungovat až po válce, odhaduji 
od padesátých let, tehdejší příběhy pro 
děti ještě vyprávět dokázaly, dnešní 
příběhy však tyto loutky podle mne 
prostě nemohou unést.
MALÍKOVÁ Je to dramaturgický pro
blém, s nímž se to divadlo snaží pocti
vě poprat. Fungují leporela, večerníčky, 
malé formy do deseti, patnácti minut, 
ale v divadle je celovečerní rozměr pro
blém, zvlášť když musí zaznít i nějaké 

„poučení“. Víc uspěly pokusy vzkřísit 
někdejší úspěšné hry pro dospělé, uvá
dějí je vlastně jako seriál zlatého fondu 
divadla (Spejbl versus Drákula, Dějiny 

kontra Spejbl). Někdejší údernost 
a barevnost se ovšem s odstupem doby 
rozsypaly. To se nedá nic dělat.
HRDINOVÁ Mohli by se vrátit ke 
Skupově programu a hrát politické 
divadlo pro dospělé. Ale pořád trvá 
otázka, jestli to postava Spejbla, ukot
vená v době před už skoro sto lety, 
unese.
MALÍKOVÁ Je těžké se k tomu 
vrátit mimo jiné proto, že v současné 
době nemáme slušné politické diva
dlo – naposledy bylo narvané Divadlo 
v Dlouhé na hře Standa má problém. 
Ani Kirschner vyloženě politické diva
dlo nedělal, a ani ve své době nemohl.
HERMAN Nemyslím, že nemáme 
politické divadlo. Divadlo S+H se však 
před šedesáti lety změnilo v divadlo 
pro děti a tak je zavedené. Stejně si 
myslím, že vzkřísit někdejší Skupův 
program není možné bez nových lou
tek, které by odpovídaly dnešku. Kdež
to divadlo se snaží zachovat postavičky 
S+H a napasovat na ně současná téma
ta – to podle mého názoru nejde. Sku
pův úmysl je tu postavený na hlavu.
KERBR Jako nejde hrát se Žerykem 
Zvířecí farmu.
HRDINOVÁ Já si docela dovedu 
představit, že by Spejbl měl svoji talk

show a zval si politiky. To by, myslím, 
fungovalo docela dobře, lépe než třeba 
někdejší S politiky netančím.
MALÍKOVÁ Takový pokus tu už byl. 
Ale samotné loutky Spejbla a Hurvínka, 
i ty další, mají velkou cenu, což dokázal 
spor o Skupovo dědictví. V daleké cizi
ně se ví, že Česko a Prahu reprezentuje 
Černé divadlo, Laterna magika, mario
netový Don Giovanni – a Spejbl a Hur
vínek! V době ústupu loutkářů od tra
dičních technik udržuje Divadlo S+H 
tradici bravurní hry s marionetami. 
Jinde v republice už v profesionálním 
loutkovém divadle příliš k vidění není.
HERMAN Myslím, že dnes už Česko 
reprezentují i jiné věci. Ale jestli chce 
být Divadlo S+H jediným profesio
nálním divadlem, postaveným na 
hře s marionetami, pak by se nemělo 
specializovat jen na loutky S+H a mělo 
by mít ambice rozšířit repertoár i typo
logii loutek. Pak by to jistě byl i silný 
argument, proč by Divadlo S+H mělo 
zůstat veřejnoprávní.
HRDINOVÁ Ve stávající podobě je to 
trošku muzeum.
MALÍKOVÁ Myslím, že Divadlo S+H 
dokumentuje náš přístup k tradici: 
Nechceme ji zahubit, prezentujeme 
ji směrem ven, ale nevíme si s ní rady. 
Tyhle figury prostě zůstávají v obec
ném povědomí, takže když se ve sně
movně kdysi hlasovalo o další existenci 
Divadla S+H, bylo to, myslím, v sou
vislosti s jeho přesídlením z Vinohrad 
do Dejvic, ani jeden poslanec nezvedl 
ruku proti divadlu. Provázela jsem 

návštěvu z ciziny a tvrdila jí, že Spejbla 
a Hurvínka u nás zná každý. Prý si 
vymýšlím! Byli jsme v baru, já jsem se 
zeptala barmana a samozřejmě věděl.
HERMAN Dokonce kolik veterinár
ních stanic se jmenuje po Žerykovi! 
Ale pokud chceme hovořit o S+H jako 
o autorském divadle, kdo je dnes oním 
autorským subjektem? Zakladatel byl 
Skupa, řekněme, že štafetu do osmde
sátých let donesl Miloš Kirschner, ale 
co dnes?
MALÍKOVÁ Kirschner vskutku 
Spejbla proměnil, už to nebyl Skupův 
bublající křupan, ale spíš intelektuál 
zaskočený upřímností a logikou dět
ských otázek. To bylo naprosto sen
zační! Jenže tam to skončilo. Denisa 
Kirschnerová, která pro divadlo píše 
nejvíc (také píše Miki Kirschner), je 
řemeslně šikovná, ale pracuje s těmi 
figurkami spíš jako autor knížek nebo 
leporel než jako dramatik. Kirschner 
si repliky Spejbla psal na tělo, uměl 
pohotově improvizovat, kdežto ona je 
autorka, jejíž texty realizují jiní.
HRDINOVÁ Prostě tu není pokračo
vatel Skupy a Kirschnera.
MALÍKOVÁ Bohužel. Když to řek
nu hodně natvrdo, Divadlo S+H jako 
autorské skončilo s Kirschnerem. 
Martin Klásek je dobrý interpret lou
tek, ale není to v pravém slova smyslu 
jejich autor. Helena Štáchová, která je 
mimochodem také autorkou řady tex
tů, opravdu možná je, či spíše byla či 
mohla být, osobností, která měla umě
lecký rozměr s tím vším nějak pohnout. 
Problémem je, že divadlo především 
řídí jako manažerka, k tomu také hraje, 
což ji pochopitelně vyčerpává. V Diva
dle S+H není absence potentní umělec
ké osobnosti, tou rozhodně Štáchová 
je, ale osobnosti, která by byla vstřícná 
k dialogu o dalším vývoji této scény.
HERMAN Autorské divadlo prostě 
končí se svým autorem. Může přijít 
jiný autor a začít na stejném místě 
jinak. To je, myslím, aktuální problém 
Ypsilonky, kde jsou tendence předat ji 
mladým, jenže s nepřípadnými obava
mi, aby to třeba nedělali po svém. Není 
to problém Cimrmanů, mají repertoár, 
který mohou hrát stále dokola, zřejmě 
i s postupně se obměňujícím soubo
rem. Není to problém Jiřího Suchého, 
který prostě nadále tvoří své divadlo, 
přizval k tomu mladé spolupracovníky, 
a jestli oni Semafor někdy převezmou 
a přetvoří, on, alespoň navenek, neřeší. 
Správný postoj, podle mého. Rozhod
nutí bude na nich, ne na něm.
HRDINOVÁ Mimochodem, také 
Cimrmani mají zakonzervované figury, 
postavu Cimrmana i RakouskoUher
sko, k němuž se všechno vztahuje. Jen 
je postava Cimrmana založena šířeji, 
vejde se do ní víc paralel.
HERMAN A také postava Cimrmana 
nemusí v každé hře celý večer poska
kovat po jevišti.
KERBR Jen se k ní, k jejímu všeumě
telství, všechno vztahuje.

Kulatý stůl Divadelních novin 
o autorských divadlech

Hurvínek, Žeryk a Spejbl ,  
ikony českého loutkářství  
foto ARCHIV

Swing se vrací  aneb o štěstí  
ve Studiu Ypsilon  
foto ARCHIV StUDIA YPSILoN
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HRDINOVÁ Ano, to je přesné. Kdež
to dvojice S+H podle mne nemá pokra
čování. Nedovedu si představit, že by 
se teenageři z učiliště polepšili, když si 
vyslechnou protidrogový program od 
Spejbla a Hurvínka. Myslím, že když je 
tam někdo nažene, tak se tomu jedině 
vysmějí. Ještě tak kdyby jim to vyklá
dal Harry Potter – prostě už mají jiné 
hrdiny.
KERBR Možná si ještě „prásknou” 
v hledišti.
HERMAN Souhlasím. Souvisí s tím 
přirozená popularita, kterou měl Josef 
Skupa skoro srovnatelnou s V+W, stej
ně jako oni nahrál v rozhlase či vydal 
na deskách spoustu skečů. Dnešní 
přirozená, ne historická popularita 
S+H se, myslím, opírá jen o sporadické 
večerníčky.
MALÍKOVÁ Ale Divadlo S+H má 
také další velkou produkci, CD, videa…
HRDINOVÁ Produkci snad, ale chtě
la bych vidět dítě, které si pouští do 
sluchátek v tramvaji Hurvínka.
HERMAN No, mimo jiné proto, že 
archaická podoba postaviček S+H 
vyžaduje archaické vyjadřování, jakým 
dnešní mládež prostě nemluví. Pak je 
komunikace těžká.
KERBR Už ta jejich hlasová 
stylizace.
HRDINOVÁ Měli jsme doma napros
to ošoupanou starou desku Josefa 
Skupy se scénkou Užovky a mě hrozně 
bavila jeho hra se slovy: Užovky? Né, 
u Žofky. V tom vidím spojnici k Vos
kovcovi a Werichovi, k Suchému a Šlit
rovi, i k těm Cimrmanům.
HERMAN Jenže ze Skupových 
nahrávek je zřejmé, že nepoužíval tak 
křečovitou hlasovou stylizaci, jakou 
známe dnes. Mně to připomíná babič
ku, když na vnoučátko začne žvatlat 
ťu ťu, ňu ňu.
MALÍKOVÁ Alfabetická kultura se 
proměnila ve vizuální, a co nám se 
třeba líbí na slovním humoru Suchého 

či Cimrmanů, pro současné děti není 
zajímavé.
HRDINOVÁ Proč to potom dobře 
funguje u Cimrmanů? To je přece také 
slovní humor.
MALÍKOVÁ Nefunguje to pro děti. 
To je intelektuální zábava starších.
HRDINOVÁ Myslím, že už středo
školáci dobře znají Cimrmana.
KERBR Jsou možná vedeni rodiči.
MALÍKOVÁ Menší děti už žijí ve 
vizuálních akcích. A to jim S+H dát 
nemohou.
KERBR Střílečku…
HERMAN Jiné postavičky, jinak ani
mované, by děti zaujmout mohly.

SWINGUJÍCÍ DIVADLO

HERMAN Ypsilonka vznikla coby 
kolektivní improvizace, traduje se, 
kdežto dnes je daleko silnější autorská 
pozice Jana Schmida. Projevuje se, 
myslím, hlavně tím, že napsané hry si 
herci na zkouškách víc, než je obvyklé, 
upravují k obrazu svému, osobnost 
aktérů je důležitou kvalitou ypsilon
ských inscenací.
KERBR Takto opracovávají třeba Pro
danou nevěstu, Rusalku, Vinobraní atd. 
Ale režie Arnošta Goldflama nebo 
Juraje Nvoty byly dramaticky i jevištně 
pevné. Svatá rodina nebo Okno, režie 
Juraje Nvoty, byly víceméně činohry. 
Zajímavé i tím, že herci v nich dostá
vali tzv. protiúkoly – třeba v Grum
bergově Okně hrál Marek Eben velmi 
nesympatickou postavu a myslím, že to 
pro jeho herectví bylo velice osvěžující. 
I po roce 1989 byly pokusy o klasický 
činoherní útvar, byť nepřevažovaly. Ale 
nebyly to vůbec špatné inscenace.
HERMAN Proč k takovému vybočení 
z hlavního proudu „kolektivní improvi
zace“ docházelo? Ve snaze zkusit něco 
jiného? Třeba Ameriku, která byla 
divácky i velmi úspěšná.
HRDINOVÁ Díváme se dnes na 
ypsilonské inscenace trochu zkres
lenou optikou. Princip kolektivní 
improvizace je trochu mýtus, vždyc
ky byl základní Schmidův text snad 
z nějakých dvaceti, třiceti procent 
doimprovizovaný. Nesmíme zapome
nout, že texty dotvářel jako dramaturg 
Zdeněk Hořínek, nevím, do jaké míry 
to dnes dělá Jaroslav Etlík. A vždycky 
se vedle toho hrály divadelní kusy, 
jako byl Matěj Poctivý, Vosková figura 
nebo Erdmanův Sebevrah, prostě čistě 
divadelní příběhy, v nichž kolektivní 
improvizace tak velkou roli nehrála. 
Ale typické ypsilonské pořady, pravda, 
vznikaly na téma, ať už to byl Karel 
Hynek Mácha, Jaroslav Hašek, Rusalka, 
Prodanka, Babička Boženy Němcové, 
Praha, Mozart. Z těch také divadlo 
dodnes repertoárově žije, mají své 
diváky. Dnešní pokusy o totéž pova
žuji za odvar: Sežeňte Mozarta!, svým 
způsobem i Faust a Markétka. Pro nás 
pamětníky, co známe ještě Carmen, 
Lazebníka, Rigoletta nebo prvního 
Mozarta v Praze, už je to unavené.
KERBR Nevstoupíš dvakrát do téže 
řeky.
HRDINOVÁ Lidé na to ovšem chodí, 
zvláště ti, kteří nemají srovnání s tím 
předchozím. A jistě se jim to líbí. Já 
jsem nejvíc spokojená s ypsilonskou 
klasikou: Prahou stověžatou, Pro
danou nevěstou, Rusalkou. Z reper
toáru posledních let jsem nejvíc vzala 
Schmidovu životopisnou knížku Život 
v závorkách, která je základem insce
nace Muž na větvi, v níž se poprvé 
objevil Oldřich Navrátil. A podařilo se 
mu splynout s ypsilonskou poetikou.
KERBR To bylo v roce 2012.
HRDINOVÁ V téhle inscenaci ožil 
kolektivní princip nahlížení tématu 
z mnoha stran, podle mě to byla jedna 
z nejlepších pražských inscenací, která 
evokovala totalitní léta včetně pocitu 
té intelektuální svobody. Možná v tom 
hraje roli i pozice „Liberečáka“ a pamět
níka, který si vzpomíná na svá mladá 
léta a dešifruje konkrétní osoby, ale 
přesto mi připadá, že se tu vrátil ypsi
lonský duch v té nejlepší podobě. Včet
ně Kořínkovy hudební dramaturgie.
KERBR Já „Liberečák“ nejsem 
a působilo to na mě stejně.
HRDINOVÁ Takže občas se v Ypsi
lonce ještě slibně zajiskří, ale asi je 

těžké resuscitovat její původní sílu. 
A pak je tu samozřejmě druhá samo
statná linie Braňa Holička, před tím 
Jiřího Havelky. Ti vlastně rozhodují 
o tom, jestli Ypsilonka bude pokračo
vat a v jaké podobě. Což samozřejmě 
nyní závisí na krocích Jana Schmi
da. Upřímně řečeno, nezvykla jsem 
si, že Ypsilonka je něco jiného než 
Schmidovy nebo Goldflamovy kusy 
na velkém jevišti. Že Holiček je „taky“ 
Ypsilonka.
KERBR Je to zatím taková přidruže
ná výroba, dalo by se říct.
HRDINOVÁ Ale možná to tak vní
máme jen my starší. A „staří na jevišti“ 
se spoléhají na to, že tihle to po nich 
převezmou.
MALÍKOVÁ Spíš spoléhají na to, že 
velká scéna má svoje stálé publikum, 
které chodí na „starou“ gardu, a pro ty 
mladší hraje malá scéna. Že generač
ní zázemí a očekávání mají oba póly 
Ypsilonky. Na Schmida chodí generace 
střední a výš.
KERBR Spíš výš.
HRDINOVÁ Na Suchého chodí také 
publikum padesát a výš.
MALÍKOVÁ V Semaforu i v Ypsilon
ce přesně vědí, co mají od představení 
očekávat. Diváci, kteří fandili Ypsilon
ce, jdou na inscenace, které mají jasný 
Schmidův rukopis.
KERBR Já si ještě myslím, že za 
minulého režimu ypsilonské inscena
ce přece jen jinak jiskřily. Abych jme
noval svoje nejmilejší: Mozart v Praze, 
Voni jsou hodnej chlapec, Sebevrah. 
I když třeba v případě Mozarta v Praze 
nešlo o politikum, otevíral se v nich 
prostor svobody. Třeba už Kořínkový
mi hudebními parafrázemi. Schmid, 
Kořínek a další zůstali dodnes 
nápadití, ale zdá se mi, že soubor už 
zpívá s jistou rutinou a hraje trochu 
mechanicky. Že už to nemá někdejší 
spontaneitu.
MALÍKOVÁ Mám pocit, že v někte
rých inscenacích přestal probíhat 
někdejší živý dialog mezi jevištěm 
a hledištěm. Chybí někdejší duchovní 
spříznění, spiklenectví.
HRDINOVÁ Také to záviselo na 
osobnostech, které tohle uměly. 
Z původních je v souboru kromě 
Schmida a Kořínka už jen Jiří Lábus 
a Jana Synková, jako druhou generaci 
beru Martina Dejdara, Pavla Nového, 
Petra Vacka nebo Marka Ebena, který 
v divadle přitom už dávno není, ale 
většina lidí ho s Ypsilonkou stále 
spojuje.
HERMAN Opakovat tak dlouho 
jednu poetiku, navíc založenou na 
spontánní hravosti, nelze bez jisté ruti
ny. Ale brání se jí, všechna čest. Také 
mi tam chybí ono jiskření, tedy přesah, 
kontexty. Prostě se věci říkají a hrají 
příliš lineárně, přímočaře, bez někdejší 
košatosti.
HRDINOVÁ Pro mě se právě v tomto 
smyslu nepodařila inscenace T. G. M. 
aneb Masaryk v kostce. Ale chodí se 
na ni. Typické ypsilonské encyklope
dické heslo, školní maturitní otázka 
Masaryk, která ale vůbec nerezonuje, 
neprovokuje, mám pocit, že sleduji 
životopisnou studii. Václav Helšus 
chodí po jevišti velmi koženě, taky jak 
má hrát úctyhodnou postavu, kterou 
pojali opravdu jako tatíčka Masaryčka. 
Dokonce, i když Helšus tzv. „vypadne“ 
z role a má polemizovat, hledat spoji
tosti, co má společného s Masarykem, 
nenachází je nijak spontánně.
KERBR Zajímavé je ovšem obohace
ní klezmer muzikou, která se zřejmě 
vztahuje k Masarykovu angažmá 
v hilsneriádě.
HRDINOVÁ Nepřišlo mi, že by si 
publikum nějak zásadně všimlo. Ale 
k předávání štafety: inscenace Swing 
se vrací neboli o štěstí byla pokusem 
naučit mladé pokračovatele swingovat, 
přimět je nad swingem uvažovat, ptát 
se. Jenže to moc nefunguje, dokud na 
jeviště nepřijde Synková a dokud si za 
piano nesedne Kořínek, tedy generace, 
která swing cítí a která ho umí zpívat. 
Ale proč vnucovat této generaci swing, 
když to není jejich muzika?
MALÍKOVÁ Ten problém je stejný 
v Semaforu i v Ypsilonce, nemohou 
přesáhnout svou generaci, ze které 
vyšli a pro kterou hrají.

SETKÁVÁNÍ V SEMAFORU

KERBR Já bych řekl, že Semafor je 
generačním divadlem ještě starší gene
race, než je Ypsilonka.
HERMAN Netroufal bych si to tak 
přesně měřit. Ale obě divadla zůstá
vají generační a trochu sentimentální 
spolu se svou generací, tedy i se svými 
diváky. Nejsem výjimkou – dokážeme 
snad racionálně popsat, v čem už ta 
divadla nejsou taková, jako byla dříve, 
ale stejně tam rádi jdeme. Já tedy určitě. 
Ale samozřejmě ta divadla v původní 
podobě a s původními autory zanikají 
se svou generací, odtud otázka, co 
s nimi dál. Jsem přesvědčený, že pro
dlužovat jejich život nejde, nejde chtít 
po mladých, aby pokračovali přesně 
stejně. Lze jim jen předat firmu, pokud 
ji vůbec chtějí, aby ji nadále vedli po 
svém. To je princip autorství, který 
v Divadle S+H, obávám se, zemřel se 
Skupou, dobře – s Kirschnerem, v Ypsi
lonce a v Semaforu se blíží ke konci 
cesty. Což neznamená, že Schmid se 
Suchým ještě nevytvoří zajímavá díla 
a že se jim má brát prostor je tvořit. Jen 
perspektiva není v přímočarém pokra
čování, ale v logické změně. Nebo 
v zániku. Já fakt netoužím po Semafo
ru bez Jiřího Suchého.
HRDINOVÁ Vnucovat mladým 
swing je vlastně obecně stejné jako 
vnucovat dětem Spejbla a Hurvínka. 
Trošku jinak je to v Semaforu, má své 
generační publikum, umí s ním komu
nikovat, čerpá ze své tradice a Suchý 
je stále schopný psát výborné písničky 
a vtipné texty. Jistě, že se mu něco 
nepovede, a je příznačné, že i na podle 
mě největší propadák Rytíři z Blaníku 
a slečna Lída se stále chodí. Ale také 
se mu nedaří, když se pokouší spojit 
s něčím Semaforu cizím – například 
když do této inscenace přijal Davida 
Šíra, který imituje Felixe Holzman
na. Ale zafungovalo spojení se třemi 
mladými zpěvačkami a instrumenta
listkami Eliškou Hurábovou, Magda
lenou Jedličkovou a Veronikou Tichou, 
které dokonce cítí i ten swing. Taky 
jsou odchované kapelou Harmcore 
Jazz Band Vaška Harmáčka. A sám 
Suchý semaforskou poetiku neustále 
mírně modernizuje. S výjimkou té 
Lídy nemám pocit, že by nyní Semafor 
šel pod svou léty vypracovanou úro
veň. Lidé se chodí setkat se Suchým 
a Jitkou Molavcovou. Do Ypsilonky se 
Schmidem a dalšími. S kým do Divadla 
S+H?
HERMAN No právě.
HRDINOVÁ Samozřejmě že divácká 
generace Ypsilonky a Semaforu stárne 
spolu se svými divadly, jsou to divadla 
do jisté míry založená na nostalgii, 
co si budeme povídat. Ale děti jaksi 
nestárnou se Spejblem a Hurvínkem.
MALÍKOVÁ Stárne však jakási senti
mentální paměť rodičů a prarodičů, jak 
jsem říkala na začátku.
HRDINOVÁ Jenže v publiku used
nou děti bez nostalgie.
MALÍKOVÁ Nemyslím si, že Diva
dlo S+H je stejně generační jako Ypsi
lonka a Semafor.

HERMAN Cimrmani dnes oslovují 
i mladší generace.
MALÍKOVÁ Já spojuji popularitu 
Cimrmana s momentální módou 
hipsterů, kteří vypadají jako naši 
dědečkové na fotkách v podvlíkačkách 
a přes oblečení a chování korespondují 
s RakouskoUherskem.
KERBR Ale hlavně jsou dobré cimr
manovské texty.
HRDINOVÁ Jsou v nich obecně lid
ské situace, s nimiž si rozumějí všech
ny generace.
HERMAN Přesně vybroušené repli
ky fungují mezi starými i mladými jako 
populární „hlášky“. Máme nějakou 
hlášku ze současného Spejbla a Hur
vínka?
MALÍKOVÁ Jistě, Hurvínkovo: Chá, 
chá.
KERBR Chtělo by to zapsat v notách, 
v Hurvínkově intonaci.
HERMAN Popularitě Cimrmanů 
jistě pomáhají Svěrákovy a Smoljakovy 
filmy. S hrami Járy Cimrmana mají 
společný smysl pro humor i ušlechtile 
pozitivní náhled na život.
HRDINOVÁ Ale ani jedno z divadel, 
která tu probíráme, není vyslove
ně „lidové“. Všechna pracují s vyšší 
inteligenční úrovní, podobně jako 
kdysi Osvobozené divadlo. Což souvisí 
i s diskusemi, zda mají, či nemají mít 
podporu magistrátu. Jednoznačně 
mají – mají svůj repertoár, publikum, 
témata. Nepodbízejí se.
HERMAN Kromě toho si myslím, že 
podporovat z veřejných peněz se mají 
jak nadějní mladí, aby dosáhli pořádné 
kariéry, tak zasloužilí staří, aby kariéru 
důstojně ukončili a často vydali nejlep
ší díla – Leoš Janáček napsal nejlepší 
hudbu na prahu stáří. U Divadla S+H 
ovšem vidím jiný důvod k podpoře, tak 
trochu muzejní uchovávání tradice, 
které by se ovšem mělo asi jinak for
mulovat, než je tomu dnes.
HRDINOVÁ Chybějí tam otcové 
zakladatelé, v tom je problém. A autor
ské osobnosti. Stále se mi ale v naší 
debatě vnucuje polistopadové ukonče
ní činnosti Divadla za branou Otomara 
Krejči. Podle mého tento otec zakla
datel měl dostat po polském způsobu 
jakousi svou tvůrčí laboratoř, kde by 
důstojně umělecky dožil a mohl vycho
vat ještě několik dobrých herců. I když 
nás tam chodilo jen pár a hlediště zelo 
prázdnotou. Zapišme to jako memento 
zřizovatelům nebo mladým radikálům, 
kdyby chtěli podobně likvidovat Sema
for nebo Ypsilonku nebo Divadlo S+H.
HERMAN Naprostý souhlas. Jen 
s poznámkou, že nabídku na takovou 
laboratoř tehdy Krejča dostal, ale odmí
tl ji. A s druhou poznámkou, že jednou 
věcí je podpora z veřejných rozpočtů 
a druhou existence autorského divadla 
v podobě příspěvkové organizace. To 
druhé mi k takovým souborům prostě 
nesedí. Zvlášť když Divadlo S+H vlast
ně funguje jako rodinný podnik a veš
kerá práva má v rukou fyzická osoba, 
ne sám zřizovatel. Což, prosím, berme 
jako obecnou poznámku.

Děkuji za věcnou diskusi.
JOSEF HERMAN (ed.)

KULATÝ STŮL

Jiří Suchý  slaví 
pětaosmdesátiny  
foto PEtR SANKotRadmila Hrdinová

Jan Kerbr

Nina Malíková

Josef Herman
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Mea culpa
Mea maxima culpa, že jsem Revolver 
Revue a její Kritickou Přílohu četl 
nesoustavně a na přeskáčku. Ale i kdy
bych tak nečinil, asi bych stejně nedal 
dohromady představu o podobě diva
delněkritické aktivity Terezie Pokorné 
tak, jako knížka, jež vyšla v Edici 
Revolver Revue pod názvem Kritické 
chvíle. Začíná rokem 1990, recenzí na 
derniéru inscenace textu Jaroslava Čej
ky Na kůži se neumírá, která je zařaze
na do prvního oddílu knihy, jenž nese 
název Tvořit z trosek. Což – upřímně 
řečeno – může platit nejen pro divadlo, 
jak o tom koneckonců Pokorná v své 
vstupní recenzi píše, ale i pro polisto
padovou divadelní kritiku. Neboť za 
tzv. normalizace normální divadelní 
kritika i jako pravidelné sledování 
inscenací totálně selhala. Omlou
vám se, asi bych měl spíše pracovat 
s pojmem představení, ale upřednost
ňuji pojem inscenace, neboť toto ozna
čení dnes zřejmě nejlépe postihuje 
divadlo jako syntetický tvar, na němž 
se podílí řada tvůrců a řada komponen
tů; koneckonců teatrologický slovník 
Základní pojmy divadla konstatuje, 
že v přítomnosti se inscenací rozumí 
výsledné dílo – tedy představení.

Tato digrese není tolik od věci, jak to 
může vypadat, protože procházet onu 
předlouhou cestu tvorby divadelní kri-
tiky z trosek od recenze z roku 1990, jež 
ještě zachytila inscenaci z osmdesátých 
let, až po dnešek, by zřejmě jinak nešlo. 
Použilli jsem v názvu a úvodu této 
recenze latinské fráze z úkonu kajíc
nosti (má vina, má největší vina), která 
je součástí mše římského ritu, je to pro
to, že jsem dříve nepostřehl, jak kritická 
dráha Terezie Pokorné vlastně názorně 
postihuje z jednoho důležitého aspektu 
složitost vývoje naší polistopadové 
divadelní kritiky, neboť i pro ni pla
tilo – a v lecčem stále platí – zvolání, 
jimiž Pokorná končila v roce 1992 svou 

recenzi inscenace 
Hany Burešové 
Grab beho textu 
Don Juan a Faust: 
Avšak co je tu oseté 
pole a co sutiny? Strašlivý úděl tvořit 
z trosek…

Pro Pokornou, jejíž základní zdroje 
hodnot jsou v samizdatu a alternativní 
kultuře, tvoření z trosek vychází prin
cipiálně z étosu, což pro ni znamená 
především vyrovnávání se s marasmem 
předlistopadové minulosti. Proto se 
u ní občas objeví náznaky morali
zování, a dokonce až jakési apriorní 
výhrady, kdy ustoupí od kritického 
hodnocení a nedokáže srovnat estetic
kou kvalitu s ideologií. Proto až s jistou 
lítostí konstatuje, že Žid Jiřího Štěpnič
ky v Shakespearově Kupci benátském 
existuje na jevišti v jednolitém a pev-
ném podání, byť jej hraje nechvalně 
proslulý protagonista normalizačních 
seriálů (2010). Na druhé straně ten 
základní etický princip její kritické 
interpretace ji vede k tomu, že ne ustále 
a vždycky trvá na profesionální etice 
divadelní kritiky. Je pro ni proto s podi
vem, že Svět a divadlo, časopis, jehož 
si váží, tiskne jistého autora paskvilů 
vydávajících se za kritiku. To píše v září 
2011, kdy se stručně, leč přesně a jasně 
vyjádří k tomu, že kritiku se věru zatím 
v mnoha případech nepodařilo z těch 
trosek stvořit. Odpovědné jsou redak
ce časopisů nedostatečnou úrovní 
své práce, která je neobyčejně živnou 
půdou pro řádění nejrůznějších pseu-
dokritických nedouků a hochštaplerů… 
jejich diletantství tady může bez překá-
žek bujet, díky čemuž se ještě posiluje 
jejich beztak nemalé sebevědomí a roz-
šiřuje pole jejich působnosti. V oblasti 
divadelní reflexe jako takový typ v sou-
časnosti přímo září Vojtěch Varyš. Toto 
etické východisko Pokorná uplatňuje 
i tam, kde shledává v uměleckých 

dílech a kritických vystoupeních lidí, 
kterých si váží, závažné a podstatné 
nedostatky. To ji vlastně činí kritičkou 
přinejmenším nekonvenční, pohybují
cí se mimo běžný a standardní rámec; 
v jistém smyslu čeří nonkonformně 
klidnou hladinu obvyklých ustálených 
soudů. V každém případě tyto její 
pohledy jsou jiným vhledem do našeho 
divadla a kritického myšlení. I když je 
odmítneme – což jistě může, a dokon
ce musí být –, v kontextu celkového 
stavu našeho divadelněkritického 
myšlení jde o určitý nutný a přirozený 
prvek onoho tvoření z trosek.

Hlavním impulzem této knihy a její 
autorky na tom tvoření je pro mne 
charakteristika Jana Grossmana, která 
se vztahuje na celou jeho činnost, ale 
v tomto kontextu bych akcentoval 
zásadně jeho práci teoretickokri
tickou. Pokorná zná Grossmanovo 
dílo dobře; absolvovala v roce 1989 
divadelní a filmovou vědu na Filozo
fické fakultě Karlovy univerzity prací 
Jan Grossman a Divadlo Na zábradlí 
v letech šedesátých, v devadesátých 
letech pracovala za jeho vedení 
v dramaturgii tohoto divadla, je edi
torkou sborníků jeho textů (Analýzy) 
z roku 1991. Oprávněně se ve své glose 
v roce 1998 brání záplavě slov o Gross
manovi, která heroizují, patetizují 
a dramatizují Grossmanovu životní 
a tvůrčí cestu. Konstatuje, že nebyl 
žádným disidentem ani politickým 
bojovníkem, pouze se snažil vždycky 

„jen“ důsledně a dobře dělat svoji práci…
Zdá se mně, že tato slova o Janu 

Grossmanovi jsou skoro instrukcí, jak 
číst, vnímat a reflektovat knihu Kritic
ké chvíle: jako pohled na jednu cestu 
hledající možnost, jak přispět k tomu, 
aby z trosek vyrostla poctivá a sluš
ná divadelní kritika. Neboť nemám 
rozhodně dojem, že už je tato práce 
skončena.

JAN CÍSAŘ

Terezie Pokorná: Kritické chvíle. Vydala 
Revolver Revue, Praha 2015,  367 stran.

Ponorné krajiny 
Jiří Suchý oslavil 1. října – v plné autor
ské a pěvecké formě – 85. narozeniny. 
Ostatně píšeme o tom na straně 3. 
Firma Supraphon mu při té příležitosti 
vydala – v edici Zlatá kolekce – troj
album, jež sestavil editor všech posled
ních semaforských edic Lukáš Berný. 
Vědom si toho, že jen stěží lze objevit 
něco vysloveně neznámého či nové
ho, zvolil logickou, rozličná období 
a význam písní respektující strukturu. 
Nabídl uzavřené celky, jež zachycují 
jak velké množství proslavených hitů 
z šedesátých let, kdy pracoval ve dvojici 
s Jiřím Šlitrem (1. CD), tak léta sedmde
sátá a osmdesátá (2. CD) a – pro sběra
tele – i Suchého méně známé spoluprá
ce s jinými zpěváky i s jinými skladateli, 
než jen z okruhu Semaforu (3. CD). 

Trojalbum celkem obsahuje 73 písní, 
některé v jiných než obecně známých 
verzích. Kuriozitou 1. CD je závěrečná 
(bonusová) vlastní nahrávka (hudba 
i text) Sardinka, již tak trochu ve stylu 
J+V+W nazpíval a nahrál doprovázeje 
se na banjo v AR Studiu v roce 1949, 
tedy deset let před vznikem Semaforu. 
Na druhém CD jsou (vedle dozvuků 

„šlitrovek“) především skladby Ferdi
nanda Havlíka, dodnes nedoceněného 
pokračovatele hudební tradice a typic
kého semaforského zvuku – kabaretně 
jazzového s výraznými, v dobrém slova 
smyslu „hitovými“ melodiemi. Být jiná 
doba než normalizační, jistě by mnohé 
z nich byly také hity. Třeba Miláčku ze 
slavné Kytice, již v představení s Hanou 
Zagorovou či Petrou Janů zpíval – jak 
v bookletu vzpomíná – Michal Pro
kop. Zde ji slyšíme v podání Suchého 
s Molavcovou, jež je – pochopitelně – 
Suchému nejčastější pěveckou part
nerkou na CD 2 i 3.

Právě třetí album je pro fajn šmekry 
nejzajímavější. Suchý zde zpívá své 
oblíbené „převzaté“ skladby – samo
zřejmě od Ježka, Voskovce a Wericha, 

ale i tři Kainarovy (nahrál je v r. 1969 – 
mj. skvělá Mrtvý vrabec), jazzové 
standardy, americké lidové a dokonce 
i písně současných autorů, a to ne vždy 
se svými texty (!). Zascatuje si s Evou 
Olmerovou, zazpívá duet s Leonou 
Machálkovou, či – údajně jedinkrát 
v životě – s Jaroslavem Uhlířem. Mož
ná nejpřekvapivější je spolupráce 
s trampskou ikonou Kapitánem Kidem 
a dixielandovou skupinou Steamboat 
Stompers. Jejich podání dobových 

„šlágrů“ Bublifuk (z westendovského 
muzikálu Just a Kiss, 1926) a Dědečkova 
svatební košile (z u nás nedistribuova
né britské filmové komedie Let George 
Do It!, 1940) i autorských Kidových 
songů je „netrampsky“ noblesní, v pod
statě komorní. Ukazuje Suchého v – 
možná – jemu nevlastnějším světě, ve 
světě anglických kabaretů a americké 
swingové hudby. 

Trojalbum je zdařilou poctou tvorbě 
Jiřího Suchého, který v poezii všedních 
dnů vždy objevil to nevšední, dodal 
k tomu špetku tragiky a moře chytré
ho, inteligentního humoru. A vytvořil 
oceán nádherných písní. Je radostí se 
do něj – kdykoliv, kdekoliv – nořit.

VLADIMÍR HULEC

 
Jiří Suchý: Kdykoli, kdekoliv.  
3CD, Supraphon, 78:04, 70:47, 76:48 min.
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Ještě před prázdninami se 
v Žižkovském divadle v Praze 
konal třídenní festival insce
nací her současného chor
vatského dramatika Miro 
Gavrana nazvaný Gavran
fest. Je jediným žijícím dra
matikem v Evropě, který 
má takový festival. Popr
vé se konal na Slovensku 
v roce 2003, od roku 2013 je 
v Polsku a od letoška v Praze.

JANA SOPROVÁ

Ve svých hrách se často zabýváte 
zákulisím života slavných, politic
kou satirou a především vztahy mezi 
muži a ženami. Která témata a námě
ty jsou pro vás nejdůležitější?

Jako mladý jsem často psal o zná
mých – mnohdy historických – posta
vách. Ale vždy jsem o nich psal jako 
o obyčejných lidech. Když se z nějaké 
známé postavy udělá ikona, herci ji 
věrohodně neuhrají. Často využívám 
nadsázku, což je vhodný způsob, jak 
lze přistupovat k událostem a vztahům, 
které jsou – řekněme – banální. Satiru 

využívám, když chci ukázat politické 
mechanismy, techniku moci. Je to dob
rý způsob, jak je rozkrýt. Ale nejraději 
se zabývám vztahy mezi muži a žena
mi. Jak v komediální, tak ve vážnější 
rovině. Ty zajímají každého z nás, pro
tože se každého z nás týkají. A přitom 
nabízejí nekonečné množství dílčích 
témat, nekonečné množství detailů 
a situací. Z této tematiky lze čerpat 
neustále. Je tam téma dominance, pod
řízenosti, nadřízenosti, seberealizace, 
lásky. Je tam i politika, boj, válka…

Co je pro vás divadlo?
Překrásný svět, kde se setkávají 

oživlé postavy s živými lidmi. Mám na 
mysli herce a diváky. Divadlo je nena
hraditelné. 

Většina vašich her je považována 
za komedie. Já z nich ale často takový 
dojem nemám. Jak je vnímáte vy?

S těmi žánry je to opravdu těžké. To, 
co píšu, není vesměs ani jednoznač
ně vážné drama, ani čistá komedie. 
V Anglii používají pro takové případy 
pojmenování „play“, což zahrnuje 
obojí. Myslím, že tento výraz k mým 
textům sedí nejlíp.

Upřednostňujete muže, nebo 
ženy? Ptám se, protože se o vás říká, 
že jste tak trochu feminista…

Přiznám se, že velmi rád píšu 
o ženách. Za těch posledních třicet až 
čtyřicet let se situace ve společnosti 

a také vztahy mezi ženami a muži 
hodně změnila. Ženy jsou daleko 
aktivnější než dřív. Charakteristickým 
rysem dnešních žen je spojení síly 
a emocionality. Pracují na svém vzdě
lávání, víc chodí do divadla, víc čtou, 
zapojují se do politiky. Jen si vezměte 
situaci, kdy mladý kluk a mladá slečna 
skončí školu a získají diplom. Zatímco 
většina mužů se těší na to, že už se 
nebude muset učit a že bude chodit 
na pivo a na fotbal, ženy mívají stále 

řadu vzdělávacích a kreativních aktivit. 
To je důvod, proč raději píšu o ženách. 
Jsou emotivně i intelektuálně zajíma
vější a bohatší než muži. Jsou silné, 
neboť mají v životě daleko více překá
žek. Myslím, že právě toto tematické 
zaměření mých her přitahuje diváckou 
pozornost.

Ve studii, která byla napsána 
o vašem díle, se píše, že pro mnoho 
lidí je kouzlo vašich her v tom, že jste 
konzervativní.

Vždycky se snažím, aby byl můj 
příběh srozumitelný a jasný. Klíčem je 
herec. Jeli text srozumitelný pro her
ce, tak se hra většinou líbí i divákům. 
A jestli jsem konzervativní? Odpovím 
trochu oklikou. Zásady, o nichž psal 
Aristoteles před tisíci lety ve své Poeti
ce, stále platí. Život se odvíjí v určitých 
cyklech a křivkách bez ohledu na 
změny, které se odehrály v průběhu 
tisíciletí. Proto díla, která ctila a ctí 
aristotelovské zákony a která nelžou, 
přetrvávají a jsou stále srozumitelná. 
O absurdních hrách se často psalo, 
že rozkládají dramatickou strukturu, 
destruují jazyk a podobně. Když se ale 
detailně podíváte třeba na Beckettovo 
Čekání na Godota, zjistíte, že se aristo
telovskými principy taky řídí.

Víte předem, co se bude divákům 
líbit? Počítáte s tím?

Celkem dobře dokážu odhadnout, 
čemu se lidé budou smát. U dramat do 
jisté míry také tuším, kdy přijdou slzy. 
To je zkušenost, která se získává praxí. 

Před čtrnácti lety jste založil vlast
ní divadlo – Teatar Gavran.

Pro mne je to dílna, ve které završuju 

proces tvorby svých textů. Navazuju 
tak do jisté míry na mistry z minulosti, 
různé dramatiky, ať to byl Shakespeare, 
Molière nebo Pirandello, kteří měli své 
soubory, které pravidelně odehrávaly 
jejich premiéry. Z těchto důvodů jsme 
s manželkou Mladenou, která je hereč
ka, založili Teatar Gavran. Tam každý 
rok představíme jednu premiéru mého 
textu. Inscenace vždy dosáhne tak osm
desáti, sta repríz. Vystupujeme po celém 
Chorvatsku, občas i v cizině. Ale hlavně 
doma, v Záhřebu. Poptávka je vždy ještě 
větší. Bylo by možné dělat dvě premiéry 
do roka a reprízovat je třeba dvěstěkrát, 
ale vzhledem k tomu, že i tak mě diva
dlo hodně vytěžuje a musím mít taky 

čas na psaní, nestihl bych to. Mám tako
vý rytmus – čtyři měsíce psaní na ost
rově, čtyři měsíce pobyt v Záhřebu, kde 
se účastním zkoušek, premiér, čtení 
a nějakých propagačních akcí, a pak dva 
až tři měsíce cestování po světě. Pokud 
jde o uživení se, není to problém. Moje 
texty se docela hrají, takže tantiémy mě 
a mou rodinu uživí. Třeba v posledním 
roce se konalo dvacet tři premiér od Los 
Angeles, přes Bombaj po Prahu, Tallinn 
či Vilnius.

Která z vašich her je nejpopulár
nější?

Těžko říci. Už první moje politické 
drama, Kreontova Antigona, mělo 
spoustu uvedení a bylo velmi uznáva
né. Když mi bylo dvacet sedm, napsal 
jsem Lásky George Washingtona. Ta 
hra měla jedenatřicet uvedení po 
celém světě. Populární jsou také kome
die Muž mé ženy, Pod pantoflem, Vše 
o ženách. A například jedna z nejno
vějších her – Loutka – měla už deset 
uvedení, od New Yorku po Lublaň.

Co je pro vás ve vašich textech nej
důležitější?

Dobrý příběh, emoce a humor. To 
jsou pro mne při psaní tři nejpodstat
nější atributy. Když se mi je podaří pro
pojit, je to ideál.

Máte nějaké životní krédo, kterým 
se řídíte?

Asi bych to nenazval krédo… Myslím, 
že šťastní mohou být pouze ti, kdo jsou 
pracovití. Není nic lepšího než pracovat 
pro dobré lidi kolem sebe. Řada teologů 
považuje za největší hřích lenost, pro
tože z lenosti se rodí další hříchy. Takže 
se ukazuje, že nejlepší je mít kolem 
sebe lidi, kteří jsou pracovití, pozitivní 
a dobří, kteří neotravují vzduch kolem 
vás a nepřinášejí negativní energii. To 
je moje životní filosofie… Rád se obklo
puju takovými lidmi.

MIRO GAVRAN:

Dobrý příběh,  
emoce a humor

Z inscenace hry Miro Gavrana Paci-
ent doktora Freuda  v jeho Divadle 
Gavran (r. Robert Raponja, prem. 
21. 10. 2011) foto ARCHIV DIVADLA GAVRAN

V Záhřebu  v únoru 2016  
foto ZVoNIMIR KUHtIÆ

6. listopadu 2016 v 19:00 hodin
Divadlo na Vinohradech

William Shakespeare
VESELÉ PANIČKY  
WINDSORSKÉ
Národní divadlo moravskoslezské 
Režie Peter Gábor

10. listopadu 2016 v 19:00 hodin
Reduta

Ivan Vyskočil
HAPRDÁNS  
neboli HAmlet PRinc DÁNSký
Národní divadlo moravskoslezské a Stará aréna  
Režie Tomáš Jirman a kolektiv

22. listopadu 2016 v 19:30 hodin
La Fabrika

William Shakespeare
NĚCO ZA NĚCO
Komorní scéna Aréna  
Režie Ivan Krejčí

27. listopadu 2016 v 19:00 hodin
Divadlo ABC 

William Shakespeare
BOUŘE
Divadlo loutek Ostrava  
Režie Václav Klemens

28. listopadu 2016 v 19:30 hodin
Divadlo v Celetné 

William Shakespeare
RICHARD III.
Divadlo Petra Bezruče  
Režie Janka Ryšánek Schmiedtová

shakespeare ostrava 2016 p r o g r a m

Mediální partneři Partnerf e s t i v a l  o s t r a v s k ý c h  d i v a d e l
www.ostravavpraze.eu

6. – 28. listopadu 2016

Miro Gavran
(1961) Nejznámější chorvatský drama-
tik se narodil ve slavonské vsi Gornja 
Trnava. Vystudoval Divadelní, filmo-
vou a televizní akademii v Záhřebu. 
Po ukončení studia působil jako dra-
maturg Divadla ITD v Záhřebu, poz-
ději jako jeho šéf. Ale především psal. 
Debutoval v roce 1983 hrou Kreontova 
Antigona. Od roku 1993 je na volné 
noze. V roce 2002 založil v Záhřebu 
vlastní divadlo Teatar Gavran. Jeho 
díla byla přeložena do 38 jazyků 
a jeho hry vyšly ve 200 vydáních 
jak doma, tak v zahraničí. Jeho dra-
mata a komedie se hrály ve více než 
300 divadlech a vidělo je na tři milio-
ny diváků po celém světě.
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Hrdinové Cen Divadelních novin
Již pošestnácté jsme vyhlásili 
Ceny Divadelních novin za 
inscenační počiny v minulé 
sezoně. Tentokrát tedy za 
období od 1. září 2015 do 
31. srpna 2016. Ceny se udělují 
jednotlivcům nebo tvůrčím 
týmům za mimořádné umě
lecké výkony v libovolné 
divadelní profesi v sedmi 
kategoriích.

Ceny Divadelních novin byly slav
nostně předány 9. října v pražském 
divadle Alfred ve dvoře. Asi hodinu 
trvající akt se uskutečnil v interaktivní 
scéně inscenace Mutus Liber souboru 
Handa Gote research & development. 
Večer režíroval a se zaměstnanci diva
dla připravil Ewan McLaren. Celou 
akcí provázela – jakoby z rozhlasového 
studia – vedoucí tvůrčí skupiny Drama 
a literatura v Českém rozhlase Kateři
na Rathouská.

Ceny DN nejsou spojené s finanč
ním ohodnocením. Ocenění získají 
výtvarná díla, pokaždé od jiného 
výtvarníka. V letošním roce poskytla 
své linoryty ilustrátorka Magdalena 
Rutová, od podzimu autorka komiksů 
pro Divadelní noviny.

V hledišti seděla řada významných 
českých divadelníků, od nominovaných 
kolektivů, přes kulturní publicisty po – 
například – ředitele Jihočeského diva
dla Lukáše Průdka, ředitele Naivního 

divadla Stanislava Doubravu, ředitelku 
Dejvického divadla Evu Kejkrtovou 
Měřičkovou, uměleckého šéfa Klicpero
va divadla Davida Drábka, nakladatele 
Jana Dvořáka s chotí, režiséra Iva Kristi
ána Kubáka z Vily Štvanice či preziden
ta Herecké asociace Jiřího Hromadu.

Rathouská šaramantně zpoví
dala oceněné, i šéfredaktora Josefa 

Hermana. Michael Pospíšil s kontra
tenoristou Janem Mikuškem zahráli 
na dobové nástroje a zazpívali několik 
středověkých písní o lásce, alkoholu 
a smrti. Laureáti se radovali a děko
vali, zvlášť spontánně herečka Tereza 
Hofová či anglicky hovořící perfor
merka Cécile da Costa. Jen režisérka 
Kamila Polívková se podivovala nad 
kategoriemi, a tlumočila stejné podi
vení Dušana D. Pařízka. Ivan Trojan 
naopak ocenil odbornost rozhodování 
poroty z půdy Divadelního ústavu (jak 
místo zasedání v úvodu večera prozra
dil Josef Herman), neb on sám měl při 
přípravě role běsnost v srdci a pochyby 
v duši. Byla to – jak řekl – jedna z nej
náročnějších rolí, jakou v posledních 

letech ztvárnil. Výsledná inscenace je 
podle něj dokladem, že Dejvické diva
dlo má stále neochvějnou soudržnost 
a možná by se mohlo – i proto, aby 
nadále sbíralo ceny kritiků – přejme
novat na Dejvické divadlo hrdinů.
 Ivan Trojan ihned po zisku ceny 
odběhl na noční natáčení nového kri
miseriálu České televize Svět pod Hla
vou, ostatní jsme však ještě do dlou
hých (půl)nočních hodin u lahodných 
moků diskutovali nad žánry, obory 
a směrováním českého divadla. Kolik 
andělů se vejde na špičku divadelní 
kritiky… HUL

 
Fotogalerii a videozáznam  

předávání Cen DN najdete na i-DN

Kamila Polívková a Tereza Hofová, Marko Ivanović, Cécile Da Costa,  
Michaela Homolová, Vít Peřina a Radek Malý, Zdeněk Merta se šéfredaktorem  
Josefem Hermanem a Ivan Trojan  foto KLÁRA ŽItŇANSKÁ

DOTAZNÍK ANEB VYHLÍŽENÍ DIVADELNÍHO ČASU

Daniel Salontay
(1965) Slovenský kytarista a skladatel, 
studoval matematiku a hudbu, od roku 
2001 se téměř výlučně věnuje skupině 
Longital, s kterou vydal přes deset alb. 
Současně jako hudební skladatel spolu-
pracuje s divadly Continuo, Gunagu, Elle 
danse, Aréna. Složil hudbu k filmům True 
Štúr (SK/CZ, hraný), Snow-Sneh (SK, 
animovaný). V sobotu 15. října se v praž-
ské Lucerně se skupinou Longital účast-
nil oslav 80. narozenin Václava Havla, 
ve čtvrtek 20. října vystoupí v Divadle 
Archa, kde pokřtí nové CD skupiny Lon-
gital nazvané Divoko.

Co vás přivedlo k hudbě/umění
K hudbě a kytaře jsem se dostal 

v magickém věku třinácti let, do té 
doby jsem chtěl být letcem. Prostě 
jsem vyměnil technologické sny o létá
ní za netechnologické. 
Největší umělecký/hudební zážitek

Zážitek se nedá změřit, a tím pádem 
těžko vyselektovat jeden s největším 
kvantifikátorem. Mám rád zážit
ky (a nejen v umění), které naruší 
zaběhaný způsob vnímání a myšlení. 
V takovém okamžiku vznikne prázd
no, mezera, a člověk má příležitost se 
přenést do dalšího rozměru, změnit 
život, anebo „jen“ napsat krásný kus 
hudby, vytáhnout dokonalou čáru na 
papíře. Zkusím toto: na konci matfyzu, 
po všech těch letech budování teorií 
a řešení otevřených problémů, na 
nás v logice vybalili Gödelův teorém 
neúplnosti logických systémů, který 
šmahem ruky, jako když se rozpráší 
mandala, ve mně uvedl věci na pravou 
míru. Stručně řečeno, jakýkoli ra cio
nál ní systém založený na logice není 
schopný plně vysvětlit/pochopit sám 
sebe. To byl asi největší „umělecký“ 
zážitek v mém životě. Všechny dobré 
umělecké zážitky nás dokážou osvobo
dit od ratia a spojit s něčím, kam toto 
ratio nemá šanci dosáhnout. A to je 
úloha umění.
Osobnost minulosti nebo přítomnosti, 
se kterou byste rád zašel na kus řeči

Arvo Pärt. Asi proto, že mě jeho 
hudba provázela i v letech, kdy jsem 
nic nechtěl poslouchat. 

Hra/námět, který vás přitahuje a který 
byste chtěl zpracovat

Takový můj sen je vytvořit hudeb
něvizuální performanci založenou na 
obrazech svého otce. Jedinečné – kro
mě samotných abstraktních krajin – by 
na tom bylo i to, že v podstatě nebylo 
celé jeho dílo zveřejněné a vystavova
né. Pro mě by to byla výzva odstoupit 
od písničkové formy k abstraktnější 
hudbě.
Další umělecké disciplíny, žánry či for-
my, které máte rád a kterým se naopak 
vyhýbáte

Kromě hudby a vzpomínaného 
výtvarného umění jsem miloval klu
bové kino. Viděl jsem vše, co se dalo 
z italského neorealismu, severského 
uměleckého filmu nebo českosloven
ské nové vlny. Z literatury mě nejvíc 

„chytil“ magický realismus a stará 
japonská a čínská poezie. A samozřej
mě Jacques Prévert, Hrabal a píšící letci 
Antoine de SaintExupéry a Richard 
Bach. Fotografie: František Drtikol!
Historická či současná osobnost, diva-
delní/filmová/literární/hudební či reál-
ná postava, která je vám citově nejblíže 
a – naopak – která je vám vzdálená

V hudbě je to Miles Davis. Asi tím, 
jak několikrát za život překročil vlastní 
stín a změnil směr vývoje hudby (nebo 
aspoň jazzu). To je velmi inspirativní.

A nejvzdálenější je pán se stejnými 
iniciálami, ale úplně opačným umělec
kým programem: Michal David.
Rostlina/zvíře/kámen/planeta, které 
máte v oblibě či obdivujete

Rostlina Ginkgo biloba. Fascinuje 
mě, že je to ojedinělá žijící fosilie, 
uchovala se jen díky člověku – v čín
ských klášterech. Navíc je výtěžek listů 
i zdravý, proti demenci, což se kaž
dému časem asi hodí. Mám ji v zahradě 
a nedávno mě napadlo, zda by se to 
nedalo kouřit – samozřejmě, že se dá, 
a v Austrálii je 100% ginkgo cigareta 
patentovaným léčivem na astma.

Planeta – spíš souhvězdí: Orion. Na 
obloze se začíná objevovat v září. Ten 
čas miluju. Pokaždé, když se v tu dobu 
podívám na oblohu, vidím pás Orionu 
a chce se mi hrát na kytaru.

Etické či jiné hranice, za které byste 
jako tvůrce nešel

V tom mám celkem jasno: na cestě 
srdce se nedá zabloudit. Takže cokoli, 
co mě nechytí za srdce, prostě ne dělám. 
Divadelní/umělecký sen

Stát v osmdesáti na pódiu a hrát na 
kytaru.
Kým/čím byste byl, kdybyste se nevě-
noval svému oboru

Kdybych se nerozhodl v jednom 
momentu pro hudbu, byl bych nadále 
učitel nejlepší školy na Slovensku 
a věnoval bych se výchově mladých 
generací. Dával bych do toho vše, co 
teď dávám do hudby. Vlastně ne, asi 
bych byl pilot vyhlídkových letů pole
tující v historickém dvojplošníku nad 
krajinou.

Plus: Zajímá vás umělecká kritika?
Kritika jako taková mě nezajímá. 

Ale rád si přečtu, co si o umění myslí 
lidé, které osobně znám a vím, že se 
v jejich názoru dokážu orientovat. 
V hudbě byl takovým kritikem nedo
stižný Lubomír Dorůžka. Číst o umění 
je stále těžší, a tak v případě muziky 
čtu odborněji laděné texty – například 
časopis Tape Op o kreativním nahrá
vání –, je to čtení na rozhraní hudby, 
technologie a věštění z karet. Velmi 
poučné pro život s hudbou.
 PŘIPRAVIL A ZE SLoVENŠtINY  

  PŘELoŽIL HUL
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Obávaný Kubelka
Obávaný učitel češtiny Kubelka na měš
ťance v H. Počernicích, jak jsme tehdy 
ještě říkali střední škole, tedy osmiletce…

Jedničky u Kubelky nedostával sko
ro nikdo. Diktáty byly plný záludností, 
který by mi ještě dnes…

Snaživý žák Král napsal do slohu 
k výročí Velký říjnový:

Co by mi asi řekl Lenin, kdybych ho 
potkal? A sám si odpověděl: Jistě by mi 
zopakoval: Učit se, učit se, učit se!

Přestože byl Kubelka ve straně, dal 
mu kouli. Hodnotil to jako příliš laciné…

Když Kubelka mluvil o poezii, zvlášť 
o básních opěvujících podzim, dával 
k lepšímu příklad, jak se psát nemá!

Je podzim
listí žloutne a padá
do trav se skládá
Dodnes si myslím, že je to báseň 

dobrá. Na nic si nehraje, nic zbytečně 
nepřibarvuje… Nebo se v tom nevy
znám?

Někdy se učitel Kubelka vydal na 
záhadný výlet do jazyků.

Přečetl nějakou větu a ptal se zma
tených žáčků, jestli někdo rozpozná, 
které slovo není úplně českého původu. 
V tom jsem byl mistr, i když nevím, 
jak jsem k tomu přišel. Vyfásnul jsem 
několikrát i jedničku s hvězdičkou, kte
rá mi vylepšila skóre…

Taky jsem rozpoznával cizí jazyky, 
který jsem předtím nemohl slyšet. 
(Dodnes to nechápu.)

Ze starých vlasteneckých časopisů 
po dědovi z dob první války a po ní 
jsem občas vystřihoval kresby i fotky 
slavných a málo známých obrozenců. 
Do literárního sešitu jsem výstřižky 
nalepoval. Podobizny jsem ověnčil 

lipovým listím, abych zdůraznil jejich 
slovanství. Kolem hlav hodně slavných 
jsem používal vavřín… I za to byla jed
nička.

Už vůbec nechápu, jak snadno jsem 
se učil několikastránkové vlastenecké 
výlevy, třeba z Jiráska nebo z Němcový. 
K básním jsem neměl takovej vztah. 
Myslel jsem si, že básně jsou spíš pro 
holky.

Nedávno mě žádali – někde –, jestli 
umím něco ze svých textů spatra… 
Zachraňuju se nedodělky z minulých 
nocí, který lovím po kapsách. Třeba 
Magor byl schopnej odkecat celou svou 
sbírku. Ale běda tomu, kdo ho přerušil! 
Dostal pecku…

Zpátky ke Kubelkovi.
Píše se rok 1957. Měli jsme za úkol 

vytvořit referát na volný téma. Můj 
referát se jmenoval: O narkotických 
účincích některých kaktusů. Měl jsem 
to vyštudovaný z časopisu Živa. Pou
tavě jsem třídě vysvětlil, jak některé 
látky, zvlášť pak peyotl, umí rozsvítit 
i zatemnit mozek…

A tak již na sklonku padesátých 
jsem roznášel osvětu!

Dostal jsem za jedna.
VRATISLAV BRABENEC

Podoby
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Laureáti Cen DN
ČINOHERNÍ DIVADLO
DUŠAN D. PAŘÍZEK za autorství 
a režii inscenace Kauza Schwejk 
(Studio Hrdinů, Praha)

ALTERNATIVNÍ DIVADLO
KAMILA POLÍVKOVÁ  
a TEREZA HOFOVÁ  
za autorství inscenace Skugga Baldur 
(Studio Hrdinů, Praha)

HUDEBNÍ DIVADLO
MARKO IVANOVIĆ a VÁCLAV 
LUKS (dirigenti) a JIŘÍ HEŘMAN 
(režie) za inscenaci Epos 
o Gilgamešovi / Dido a Aeneas 
(Národní divadlo Brno)

TANEČNÍ A POHYBOVÉ DIVADLO
PETR BOHÁČ a CÉCILE DA COSTA 
za režii a choreografii inscenace 
Vypravěč (Spitfire Company v Paláci 
Akropolis, Praha)

LOUTKOVÉ A VÝTVARNÉ 
DIVADLO
RADEK MALÝ, VÍT PEŘINA 
a MICHAELA HOMOLOVÁ  
za autorství inscenace Čechy leží 
u moře (Naivní divadlo, Liberec)

PUBLIKAČNÍ POČIN  
V OBLASTI DIVADLA
ZDENĚK MERTA za fotografie 
v publikaci Divadelní pouť 1985–1989 
(vydalo nakladatelství Pražská scéna 
a Retro Gallery, 2015)

HERECKÝ VÝKON SEZONY  
BEZ OHLEDU NA ŽÁNRY
IVAN TROJAN za roli Andrewa 
Maxwella v inscenaci Vzkříšení 
(Dejvické divadlo, Praha)
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Krejčová Jiřina, herečka (16. 10. 1926) △ Hrušková Jaromíra, teatroložka 
(16. 10. 1946) △ Žilková Veronika, herečka (16. 10. 1961) △ Chourová Věra, sólistka 
baletu (17. 10. 1936) △ Hanák Jiří, herec (17. 10. 1936) △ Burianová Marie, inspicientka 
(17. 10. 1946) △ Boříková Zuzana, herečka (17. 10. 1951) △ Langmajer Jaroslav, taneč
ní pedagog (17. 10. 1956) △ Kučera Jan, herec (18. 10. 1941) △ Klezla Eduard, hlasový 
poradce (18. 10. 1961) △ Šmukař Zdeněk, sólista opery (19. 10. 1951) △ Váša František, 
loutkoherec (19. 10. 1956) △ Bydžovská Zuzana, herečka (19. 10. 1961) △ Hegerová 
Hana, zpěvačka (20. 10. 1931) △ Vinš Zdeněk, herec (20. 10. 1946) △ Patzeltová Hana, 
zpěvačka (21. 10. 1946) △ Bernacik Marjan, sólista baletu (21. 10. 1951) △ Čížková 
Běla, herečka (22. 10. 1936) △ Pánek Mikuláš, herec (22. 10. 1956) △ Koželuhová Jana, 
tanečnice (23. 10. 1941) △ Pirner Jan, sólista baletu (23. 10. 1941) △ Kuchař Jan, sólista 
baletu (24. 10. 1941) △ Sotáková Naďa, kostýmní výtvarnice (24. 10. 1951) △ Kratochví
lová Milada, sólistka baletu (24. 10. 1956) △ Dušek William, loutkoherec (26. 10. 1931) 

△ Rabová Jana, herečka (26. 10. 1956) △ Pazderka Veselý Luboš, herec (30. 10. 1961) △ 
Čelechovská Jitka, herečka (31. 10. 1926) △ Najbrt Tomáš, loutkoherec (31. 10. 1951) △ 
Přívratská Jiřina, sólistka opery (31. 10. 1951) △ Pěnička Roman, herec (31. 10. 1961)
 Data převzata z databáze IDU-DU

Výročí 16.−31. října

KATARZIA: AGNOSTIKA
CD, Slnko records, 45:26 min.
Loňská absolventka dramaturgie a sce
náristiky bratislavské VŠMU Katarína 
Kubošiová alias Katarzia, jak zní její 
hudební pseudonym, sedmadvacetiletá 
dcera slovenské herečky Evy Pavlíkové, 
vydává své druhé CD, jež je opět očist-
nou/katarzní lázní – jak o své tvorbě 
mluví – pro ni samotnou a jistě i pro 
generačně spřízněné (především) dívky. 
Novodobá písničkářka – songwriter
ka, jak se dnes říká – ve svých písních, 
intimně laděných básních, vypráví 
o svých životních šrámech, pochybách 
a touhách. Poezie plná nenaplně
ných vztahů, bolesti na duši a erotiky. 
Doprovází se přitom nejen na kytaru, 
ale i na elektronické klávesy (micro
korg, moog, rhodes), doprovázena 
křehkými, tepajícími beaty nenápadné, 
ale hudebně precizní – jakoby z jedno
ho „těla“ tvořené doprovodné kapely. 
Recituje, zpívá, decentně rapuje. Kdysi 
v jednom rozhovoru řekla: Jako dítě 
jsem sedávala s dospělými v divadelním 
klubu. Poslouchala jsem tam historky 
o všem možném, od umění, přes zralé 
vztahy, rozbité lásky, sex, vulgární vtíp-
ky obalené cigaretovým kouřem. Muse-
lo se to na mně nějak odrazit… Snivá, 
sebezpytná deska vypráví o bolestné 
generaci singlů, kteří touží po lásce 
a vztahu, ale nedokážou s někým žít. 
Album dvanácti vyrovnaných, bolest
ných, na život si však nestěžujících pís
ňových zpovědí bude mít křest – spolu 
s novou deskou Longital – 20. října 
v pražském Divadle Archa. HUL

FRANTIŠEK ŠTICHA:  
O NEPŘESNOSTI NAŠEHO  
VYJADŘOVÁNÍ aneb Jazyk jako  
produkt intuitivního myšlení
Academia, edice Lingvistika, 314 s.
Publikace vhodná pro každého, kdo 
se zabývá tvůrčím psaním či, obecně
ji, slovními projevy, kdo usiluje o co 
největší přesnost jazykového vyjádření 
svých myšlenek, ať je publicistou, 
vědcem, nebo slovesným umělcem. 
Knížka prezentuje a komentuje množ
ství rozmanitých druhů jazykové 
nepřesnosti. Stručně seznamuje s těmi 
nepřesnostmi jazyka, které jsou již 
zabudovány v jeho systému, avšak 
hlavní pozornost soustředí na ty, které 
vznikají až při tvorbě textů (publicis
tických, uměleckých i odborných) – ať 
z nedostatečného úsilí o přesnost, ze 
snahy o stručnost, či z neznalosti 
přesného významu použitých slov 
nebo daného sdělení. Mnohé úvahy 
a příklady se jeví spíše malichernými 
a příliš precizujícími, nicméně je zají
mavé se o nich dozvědět a zamyslet se 
nad nimi. Zvlášť při čtení konkrétních 
příkladů z internetu, novin a časopisů, 
od politiků (často je citován V. Klaus), 
překladatelů, a dokonce i od autorů 
krásné literatury, a to i takových jako 
M. Kundera, J. Škvorecký či J. Arbes.
 HUL

PAVEL Z., T. S. ELIOT:  
THE WASTE LAND / PUSTÁ ZEMĚ
CD, Guerilla records, 48:33 min.
Hudebníku a básníku Pavlu Zajíčkovi 
se v roce 1982, kdy byl druhým rokem 
v emigraci, podařilo být několik nocí 
v londýnském studiu Cold Storage, kte
ré tehdy patřilo Chrisi Cutlerovi, i u nás 
díky Jazzové sekci známému avantgard
nímu hudebníkovi (vedoucímu skupiny 
Art Bears). Za doprovodu vlastnoručně 
preparovaného piana tehdy nahrál 
(v angličtině) několik fragmentů z Elio
tovy nejvýznamnější básnické skladby 
Pustá země. Vznikl temný, dramatický 
cyklus deseti různě dlouhých (od 1:41 
do 10:29 min.) skladeb, jenž je nyní 
poprvé veřejně dostupný. Zajíček v něm 
využívá klavír nejen jako strunného 
nástroje, ale používá jej i jako perkuse, 
jezdí po strunách, brnká na ně, buší do 
víka. Bručí, šeptá, mumlá, jeho hlas se 
ozývá jakoby z dálky, občas je naopak 

naléhavý a intenzivní. Nahrávka tak 
s velkou emotivní intenzitou postihuje 
atmosféru a témata Eliotových vizí, 
jež se Zajíčkem – jak je z jeho tehdejší 
i pozdější básnické tvorby patrné – 
vysoce konvenují.
 I příběh samotné nahrávky je pozo
ruhodný: originál studiového pásu při
vezl Zajíček do Čech, ale v roce 2002 
byl zničen povodní. Letos se naskytla 
možnost speciální technologií pásek 
přehrát, ovšem jen jednou, přehráním 
se nevratně zničil. Nezdolný Váňa Bier
hanzl tento krok učinil – a nahrávku 
se podařilo zachránit! Zvukař Ondřej 
Ježek ji pak ve svém studiu Jámor 
zmasteroval a grafik František Štorm 
připravil obal CD, na kterém jsou 
Zajíčkem zpívané fragmenty Eliotovy 
skladby v originálu i – v překladu Jiřího 
Valji – v češtině. HUL

Deklarace o spolupráci ČRo a HA
V návaznosti na předchozí ujednání 
(s P. Duhanem) byla opět prodloužena 
spolupráce mezi Českým rozhlasem 
(nyní zastoupeným R. Zavoralem, novým 
generálním ředitelem) a Hereckou aso-
ciací. Preambule této dohody zní:

Účelem uzavření této deklarace je 
vyjádřit připravenost zúčastněných stran 
ke vzájemné podpoře kontinuity tvorby 
regionální sítě divadel a při propagaci 
dalších dílčích aktivit, jako je Cena Thálie 
nebo udělování rozhlasové Ceny Thálie 
na festivalu Prix Bohemia Rádio. ČRo 
a HA jsou připraveny k výše uvedené 
spolupráci v rozsahu svých zákonných 
možností a ČRo současně dále v souladu 
se svými programovými možnostmi. ČRo, 
jehož posláním je poskytovat objektivní, 
ověřené, všestranné a vyvážené informa-
ce ve svém vysílání, je provozovatelem 
celoplošného rozhlasového vysílání. HA 
je nezisková organizace, jejímž posláním 

je realizace práv členů asociace v oblas-
ti pracovní, sociální a mzdové, zájmů 
výkonných umělců. Je pořadatelem 
projektu udílení Cen Thálie. Zúčastněné 
strany touto deklarací vyjadřují svou 
připravenost ke vzájemné spolupráci 
v období 2016–2018.

K čemu taková dohoda? Ukázala se 
velmi užitečná, když nedávno nezod-
povědní zřizovatelé chtěli rušit stálé 
soubory v regionálních divadlech. Míst-
ní rozhlasová studia svými rozhovory 
s politiky či se zástupci souboru infor-
movala diváky, kteří nám poté pomohli 
krizi stabilizovat. Herci v regionech mají 
minimální možnost prokázat svou kva-
litu i v jiném prostoru než na jevišti. Je 
pro ně velmi nezbytné, že jsme s panem 
Zavoralem našli naprostou shodu v tom, 
aby regionální studia měla možnost 
s místními herci točit nejen informativ-
ní reportáže, ale také umělecké slovo 

v podobě četby na pokračování, inter-
pretace poezie či rozhlasových her.

Před třemi lety se podařilo zrealizo-
vat zprvu spontánní nápad, aby i tato 
rozhlasová disciplína herecké profese 
byla oceněna Cenou Thálie. Nejprve 
Táňa Medvecká a poté Pavla Tomicová 
získaly od poroty prezidia HA Thálii za 
své výkony v rozhlasových hrách v rám-
ci mezinárodního festivalu rozhlasové 
tvorby Prix Bohemia Radio. Letos naše 
porota ocenila výkon Viktora Preisse 
(v roli V. Talicha ve hře P. Moleka: Má 
protentokrát obsazená vlast) – nejen 
Cenou Thálie, ale i Cenou ředitele 
Intergramu – J. Simona. Převzal si je 
5. října v Olomouci (kde byl festival 
uspořádán poprvé – po Poděbradech 
a Praze) – ve svém již 32. ročníku.

Bohyni Thálii se u nás prostě daří…
JIŘÍ HROMADA

www.hereckaasociace.cz

HERECKÁ ASOCIACE INFORMUJE

JAROSLAV RYŠAVÝ 
(18. 1. 1923 Bratislava –  
25. 9. 2016 České Budějovice) 
Původně evangelický duchovní, v roce 
1949 nespravedlivě odsouzený v poli
tickém procesu, působil v Jihočeském 
divadle v Českých Budějovicích zprvu 
jako archivář a lektor opery a v letech 
1966–1982 jako operní režisér.

KAREL RŮŽIČKA 
(2. 6. 1940 Praha – 26. 9. 2016) 
Klavírista, jazzový hudebník, hudeb
ní skladatel a pedagog, v šedesátých 
letech člen orchestru divadla Semafor.

 
 
 
PAVEL BÍLEK 
(25. 2. 1947 Praha – 30. 9. 2016)
Významný český scénograf a architekt 
pracující a žijící velkou část svého živo
ta v Rakousku.

ANDRZEJ WAJDA 
(6. 3. 1926, Suwałki, Polsko –  
9. 10. 2016 Krakov, Polsko) 
Polský filmový a divadelní režisér, 
pedagog a dramatik.

 
 
Nekrology najdete na i-DN.
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1 Ceny Františka Filipovského za 
nejlepší ženský a mužský herecký 
výkon v dabingu převzali 17. září 
v Přelouči herci Jana Štvrtecká a Filip 
Jančík – Štvrtecká ocenění získala za 
roli Vandy ve filmu Venuše v kožichu, 
Jančík za nadabování role Freddieho ve 
filmu Mistr; Ceny Františka Filipovské
ho za celoživotní herecké mistrovství 
v dabingu, které uděluje Herecká aso
ciace, obdrželi herci Hana Maciuchová 
a Petr Pelzer.
1 V úterý 27. září ožila věznice 
v Uherském Hradišti příběhy dcer 
politických vězňů – v prostorách 
vězeňské kaple se konalo představe
ní režisérky Barbory Schneiderové 
a Spolku Storytelling Zrezivělé dětství, 
které vzniklo ve spolupráci se Spolkem 
Dcery 50. let a Memoria – Iniciativa za 
důstojné využití věznice v Uherském 
Hradišti; diváci měli výjimečnou pří
ležitost nahlédnout do prostor bývalé 
věznice, která je pro veřejnost většinu 
roku uzavřena; v dopoledních hodi
nách se navíc uskutečnila dvě předsta
vení pro studenty místního gymnázia 
doplněná o prohlídku věznice a besedu 
s pamětníky.
1 Dejvické divadlo v Praze oznámilo, 
že na konci letošního roku odchází 
z funkce uměleckého šéfa slovenský 
režisér Michal Vajdička, který byl 
v této funkci oficiálně od září 2014, ale 
s Dejvickým divadlem spolupracoval 
již od sezony 2011/2012 jako režisér 
inscenací Ucpanej systém a Racek; 
k tomuto rozhodnutí jej vedly zejména 
jeho dlouhodobé závazky na Slo
vensku a v neposlední řadě i osobní 
dů vody.
1 Herec Východočeského divadla 
Pardubice Zdeněk Rumpík získal za 
ztvárnění postavy Johnyho Pateena 
Miky v inscenaci Ladislava Špinera 
Mrzák inishmaanský cenu pro nejlep
šího herce ve vedlejší roli na 2. ročníku 
mezinárodního Festivalu her Martina 
McDonagha v ruském Permu, který se 
konal 1.–7. října.
1 Předáním cen na Nové scéně Národ
ního divadla v sobotu 1. října skončil 
53. ročník Mezinárodního televizního 
festivalu Zlatá Praha, během něhož 
mohli zájemci vidět 84 pořadů: hlavní 
cenu získal německý dokument Ajham 
Ahmad: Klavírista z Jarmúku, který 
vypráví o syrském hudebníkovi hrají
cím v ruinách Damašku až do chvíle, 
kdy je jeho klavír zničen a on musí stej
ně jako tisíce dalších lidí uprchnout; 
festival, který každoročně představuje 

televizní, hudební a taneční sním
ky, letos nově uvedl pořady z oblasti 
divadla a soutěž doplnila i videotéka 
ve foyer Národního divadla; v rámci 
úvodního večera se s českým publikem 
rozloučili slavní tanečníci, bratři Jiří 
a Otto Bubeníčkové uvedením svého 
autorského představení Orfeus.
1 Na závěrečném večeru 32. ročníku 
rozhlasové přehlídky Prix Bohemia 
Radio v Arcibiskupském paláci v Olo
mouci převzali 5. října ocenění výherci 
kategorie Drama Zuza Ferenczová za 
inscenaci Problém (Vyskočit z kůže), 
v kategorii Dokument Jan Hanák za 
inscenaci Diptych a Dominik Mačas za 
pořad Dobrá vůle – Dobyvatel ztracené 
krásy, současně s nimi ocenil generální 
ředitel Českého rozhlasu René Zavoral 
tři rozhlasové legendy – autora a publi
cistu Josefa Veselého, skladatele a tex
taře Jana Spáleného a herce Viktora 
Preisse, který převzal Cenu Thálie za 
herecký výkon v rozhlasové inscenaci 
Má protentokrát obsazená vlast.
1 V týdnu od 14. do 22. října se 
v Činoherním studiu v Ústí nad Labem 
koná 19. ročník festivalu Kult zaměře
ný na aktuální počiny českého čino
herního a performativního divadla, na 
kterém se vedle divadelních předsta
vení v ČS Ústí, kine Hraničář a Domě 
kultury koná řada přednášek, debat, 
koncertů a filmových projekcí včetně 
světové premiéry nízkorozpočtového 
filmu Filipa Nuckollse HateFree Studio: 
Ještě chvíli, prosím!
1 Ve dnech 20.–24. října se v prosto
rách pražského Studia Alta uskuteční 
8. ročník festivalu současného slo
venského tance HYBAJ HO!, v jehož 
rámci bude možné navštívit více 
desítku akcí – tanečních představení, 
performancí a veřejných diskusí, profil 
režiséra tanečních filmů Jána Ševčíka 
či neformální oběd spojený s networ
kingem českých a slovenských umělců 
a promoterů Haluškový magľajz.
1 Od 23. do 25. října se v pražském 
divadle Venuše ve Švehlovce usku
teční 2. ročník festivalu sociálního 
umění Případ pro sociálku, v jehož 
rámci budou premiérově uvedena 
představení divadla HIV pozitivních 
a divadla žen bez domova a jako 
doprovodný program se bude konat 
testování HIV, angažovaný workshop 
slam poetry a řada debat; následně 
pak – 26. a 27. října – bude program 
pokračovat v autonomním sociálním 
centru Klinika, to vše pod záštitou 
ombudsmanky Anny Šabatové.

JEDNOU VĚTOU

Zemřeli
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Byl jsem vyzván DN, abych se 
přidal k informacím o Zahrad
ních slavnostech, které se 
objevily na zadní straně Diva
delních novin jako vzpomín
ky na pokračování některých 
účastníků těchto spíše sou
kromých setkání přátel her 
Václava Havla na mé chalupě 
na Hrádečku. 

Tahle tradice, která měla mít toto 
léto již 29. pokračování, byla mimo 
jiné důkazem o mimořádně dobrých 
sousedských vztazích mezi oběm a 
bezprostředně sousedícími chalupami 
obývanými v časech lepších i zlých 
manželi Olgou a Václavem Havlovými 
a mojí rodinou. Bylo už o tom napsáno 
dost, naposledy v publikaci vydané 
k 40. výročí „světové“ premiéry Havlo
vy adaptace Žebrácké opery Knihov
nou Václava Havla pod názvem Gau
neři z Horních Počernic. Zmiňuji se 
o této události proto, že od těch dob se 
může hovořit o prapůvodu dnešních 
Zahradních slavností a o častých 
návštěvách herců Divadla na tahu na 
Hrádečku.

K té úplně první došlo v dubnu 1975, 
kdy jsme přijeli autorovi ukázat, jak 
jsme s přípravou inscenace daleko, 
a také proto, abychom prokázali, že 
nápad uvést hru zakázaného autora, 

který se mnohým tehdy zdál ne reál
ný, myslíme opravdu vážně. Při té 
příležitosti nás tehdy Václav pozval do 
své pracovny, aby nám přečetl čerstvě 
dopsaný, v té době ještě nezveřejněný 
dopis Husákovi. Průběh a následky 
představení jsou pamětníkům dobře 
známy. Přesto setkávání souboru 
se „svým“ autorem na Hrádečku 

pokračovalo: První „živá“ Audience 
s Václavem Havlem v roli Vaňka a se 
třemi Sládky (Jan Kašpar, Jan Hraběta, 
Andrej Krob) v mé stodole, výstava 
fotografií Jana Kašpara, čtení Landov
ského hry Sanitární noc, vystoupení 
Bytového divadla Vlasty Chramostové 
s jejich Macbethem v Havlově domě, 
koncerty Charlie Soukupa a Jaroslava 
Hutky v mé stodole, večery u ohně. 
To vše za asistence estébáků sedících 
v autech nebo ve strážním domku na 
kuřích nohách, šmírujících za Havlo
vou stodolou.

Po Chartě 77 řady návštěvníků 
Hrádečku prořídly. Časté perlustrace 
a následné výslechy mnohé od cest na 
Hrádeček odrazovaly. Zůstávali jenom 
ti „poznamenaní“ nebo nepoučení či 
nepoučitelní. Letní sešlosti Divadla 
na tahu nahradily červencové oslavy 
narozenin Olgy Havlové organizova
né Olinkou Stankovičovou a jejími 
přáteli ze společenství ctitelů brakové 
literatury zvané Hrobka. Mezi hosty 
byli často k vidění Plastici, kteří měli 
na Hrádečku svoje festivaly a koncerty. 
Pokud nebyl zrovna zavřený v krimi
nálu, přicestoval z Humpolce s kyjem 
v ruce a v medvědí kůži I. M. Jirous 
zvaný Magor.

Setkání měla svá témata. To s Mago
rem bylo o praotci Čechovi na Řípu 
a kněžně Libuši. Jindy se bojovalo za 
svobodu indických žen, nebo zabíje
lo prase. Vše patřičně kostýmováno 
a mnohdy narežírováno či naaranžo
váno. Příliš se nemudrovalo, zato bylo 
hodně veselo.

Se svými letními divadelními 
sešlostmi se dva roky po sametové 
revoluci vrátila na Hrádeček parta 
z Počernic. Předcházelo tomu téměř 
šestiměsíční zkoušení Horského 
hotelu, nejsložitější hry Václava Havla. 
Veřejnou zkoušku, jak jsme alibisticky 
téměř hotové představení na Hrá
dečku nazvali, viděla více než stovka 
spokojených diváků. Někteří z nich 
na přátelskou atmosféru kolem Hav
lových her na Hrádečku vzpomínají 
dodnes. Spiklenci s Evou Holubovou 
v hlavní ženské roli, Vyrozumění 
s další výraznou hereckou osobností 
Divadla na tahu Josefem Hrubým

Žluťákem, obnovené představení 
Žebrácké opery k 20. výročí počer
nického představení s Ladislavem 
Smoljakem v hlavní roli Machea tha, 
Zahradní slavnost s výborným Petrem 
Reidingerem v roli Huga Pludka, který 
je v současné době hercem DJC, Verni
sáž, Audience a Protest s výbornými 
hereckými výkony karlovarských posil 
Karla Besedy a Radka Bára. První sošky 
Dřevěného Andreje, vymyšlené podle 
jedné z postav Čechovových Tří sester, 
udělené na památku manželům Hav
lovým za jejich přízeň projevovanou 

Divadlu na tahu a další udělování 
Dřevěných Andrejů během Zahrad
ních slavností na Hrádečku Ladislavu 
Smoljakovi, Bohdanu Holomíčkovi, 
ředitelce Divad la Na zábradlí Doubrav
ce Svobodové atd. Tradovalo se tenkrát, 
že představení, které neprojde Hrádeč
kem, riskuje neúspěch.

TAK, MEZI ŘEČÍ…

Důležitou součástí porevolučních 
Zahradních slavností bylo vzájemné 
setkávání přátel a příznivců Václava 
Havla. Pro mnohé z nich to byla jediná 
možnost, jak si po dlouhé době popo
vídat se svým přítelem, zaneprázd
něným prezidentem. O některých 
setkáních bylo už něco řečeno v před
cházejících příspěvcích, například 
o přijetí běloruských disidentů Václa
vem Havlem na Hrádečku. Já bych rád 
připomenul ještě vystoupení hlavního 

organizátora trenčínské Pohody 
Michala Kaščáka a jeho kapely Bez 
ladu a skladu. Byli báječní! Na Pohodě 
v Trenčíně jsme s Havlovými hrami 
byli několikrát. Také s prezidentem 
Václavem Havlem. Hry Audience 
a Protest a jejich autor sklízeli nadše
né ovace především mladého sloven
ského publika.

Pravidelně se svými herci z hradec
kého Klicperova divadla přijížděl na 
Hrádeček jeho tehdejší ředitel Ladislav 
Zeman. Výsledkem jeho návštěv a roz
hovorů s Václavem Havlem bylo uvá
dění inscenací Havlových her v Klicpe
rově divadle. K dalším významným 
přátelstvím, uzavíraným na Hrádečku, 
patří Petr Rýgr, organizátor podobných 
setkání v Přibyslavi u Nového Města 
nad Metují. Petr Rýgr na své zahradě 
v Přibyslavi každý rok začátkem čer
vence, často s naší účastí, pořádá své 
Slavnosti Výčepního listu.

Na Hrádečku se také experimen
tovalo. Například naše letité a dosud 

neukončené zkoušení Beckettova 
Čekání na Godota nebo Svitákův 
a Havlův scénický „grenóbl“ Dveře 
na půdu. Skvělé předvádění fotografií 
samotným autorem Bohdanem Holo
míčkem, které mimo jiné doprovází 
a doplňuje toto mé povídání. A také 
přítel Pavel Göbl se svým pozoruhod
ným celovečerním filmem Odborný 
dohled nad východem slunce. A také 
pravidelné dojemné zpívání vlastních 
písní mé dcery Sylvie s jejím pozvol
ným přerodem z operní zpěvačky ve 
zpívajícího klauna (viz Jiří Reidinger).

O „vpádu“ Nejhodnějších Medvídků 
v čele s René Levínským na Hrádeček 
už bylo něco řečeno v jeho úvodním 
příspěvku. Společná česká premiéra 
jeho hry Ještě žiju s věšákem, čepicí 
a plácačkou vznikala především na 
Hrádečku. Zřejmě proto byla nakonec 
tak úspěšná…

4. října 2016

Ve stodole  naší chalupy má koncert 
dcera Sylvie foto PŘEMEK fIALKA

S Václavem Hav-
lem a Ladisla-
vem Smoljakem  
v typicky uvol
něné atmosféře 
Zahradních 
slavností foto 
PŘEMEK fIALKA

Léto 1975.  Diva
dlo na tahu popr
vé na Hrádečku, 
ještě před pre
miérou Žebrácké 
opery v Horních 
Počernicích. 
Fotografováno na  
dvorku chalupy 
Václava Havla.

Léto 1976.  První  
kostýmovaná 
zkouška Zahradní 
slavnosti na Hrá
dečku. V popředí 
hrnec s gulášem, 
který pro nás pro 
všechny uvařil 
Václav Havel, 
vlevo (v černých 
brýlích) Olga 
Havlová, v pozadí 
chalupa Václa
va Havla.

Léto 1991, první 
polistopadová 
Zahradní slav-
nost.  Šampaňské, 
které nám věnoval 
(a s námi vypil) 
Václav Havel po 
úspěšné generální 
zkoušce Horského 
hotelu, rozlévá 
představitel role 
Dlaska a první 
interpret Machea
tha v světové 
premiéře Havlovy 
Žebrácké opery 
v Horních Počer
nicích Viktor 
Spousta.

Léto 1993.  Spo
lečná fotografie 
s autorem po 
veřejné zkoušce 
Vyrozumění.  
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Zahradní slavnosti hrádečkovské (IV)
Andrej Krob



Společný projekt  
ostravské  
kulturní scény
www.shakespeare2016.cz

shakespeare ostrava 2016

Mediální partneři Partner

6. listopadu 2016 v 19:00 hodin
Divadlo na Vinohradech

William Shakespeare
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
Národní divadlo moravskoslezské 
Režie Peter Gábor

10. listopadu 2016 v 19:00 hodin
Reduta

Ivan Vyskočil
HAPRDÁNS  
neboli HAmlet PRinc DÁNSký
Národní divadlo moravskoslezské a Stará aréna  
Režie Tomáš Jirman a kolektiv

22. listopadu 2016 v 19:30 hodin
La Fabrika

William Shakespeare
NĚCO ZA NĚCO
Komorní scéna Aréna  
Režie Ivan Krejčí

27. listopadu 2016 v 19:00 hodin
Divadlo ABC 

William Shakespeare
BOUŘE
Divadlo loutek Ostrava  
Režie Václav Klemens

28. listopadu 2016 v 19:30 hodin
Divadlo v Celetné 

William Shakespeare
RICHARD III.
Divadlo Petra Bezruče  
Režie Janka Ryšánek Schmiedtová

p r o g r a m

f e s t i v a l  o s t r a v s k ý c h  d i v a d e l
www.ostravavpraze.eu

6. – 28. listopadu 2016

Divadlo na Vinohradech
Reduta

La Fabrika
Divadlo ABC

Divadlo v Celetné

shakespeare ostrava 2016

Mediální partneři Partner

6. listopadu 2016 v 19:00 hodin
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Shakespeare 
Ostrava 2016 – 
rok kultury 
v Ostravě!

Dne 23. dubna 2016 
vzpomenul kulturní svět 
400. vý ročí úmrtí největšího 
dramatika všech dob Wil-
liama Shakespeara. K celo-
světové oslavě význam-
ného výročí se připojilo 
také město Ostrava, a to 
značným podílem – celo-
ročním kulturním projektem 
Shakespeare Ostrava 2016.

Spolupráce ostravských kulturních 
institucí začíná být již v celé republi-
ce unikátem, a proto když se Národ-
ní divadlo moravskoslezské spolu 
s festivalem Letní shakespearovské 
slavnosti v Ostravě a Kulturním 
centrem Cooltour Ostrava stalo 
iniciátorem a inspirátorem projektu 
věnovaného Shakespearovi, nebylo 
žádným překvapením, že se postup-
ně do projektu zapojily všechny 
významné ostravské kulturní a vzdě-
lávací instituce! „Je to projekt vzni-
kající zespodu – z potřeby oslovených 
a zapojených institucí přes toto téma 
konkrétními počiny dále artikulovat 
Ostravu jako živý sebevědomý kulturní 
prostor, kde se jeho aktivity vzájemně 
podporují, doplňují, inspirují a vedou 
tvůrčí aktivní dialog,“ uvádí ředitel 
Národního divadla moravskoslezské-
ho Jiří Nekvasil.

„V současné době, kdy je společnost 
neustále rozdělována a mediálně drce-
na obrovským množstvím často nerele-
vantních informací, je princip spoluprá-
ce a pozitivních impulzů pro Ostravu 
více než žádoucí. Projekt také ukazuje 
na výjimečnost ostravské kulturní 
scény. Nebývá zvykem, aby napříč 
kulturní scénou dokázaly organizace 
spolupracovat, být kreativní a společně 
tvořit,“ pokračují spoluorganizátoři 
festivalu Letní shakespearovské slav-
nosti Ostrava Petr Sýkora a Andrej 
Harmečko.

Do akce se postupně zapojilo přes 
30 institucí a jednotlivců. Tedy vedle 
NDM, LSS a Cooltouru i Divadlo Pet-
ra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava, 
Komorní scéna Aréna, Stará aréna, 
ale dále také Bílé divadlo, Janáčkova 
filharmonie Ostrava, Janáčkův máj, 
NODO (Dny nové opery Ostrava), 
Dream Factory Ostrava, Ostravské 
muzeum, Janáčkova konzervatoř 
a Gymnázium v Ostravě, Knihovna 
města Ostravy, Ostravská univer-
zita, Dům kultury AKORD, Gymná-
zium Hladnov, společnost Cirkus 
trochu jinak, Klub Atlantik, Mini-
kino, Ateliér pro děti a mládež při 
NDM, Český rozhlas Ostrava a řada 
dalších komunitních projektů i jed-
notlivců – zmiňme například revue 
pro kulturu Protimluv, soukromý 
Absintový klub Les, uměleckou 
agenturu Presto, výtvarné uměl-
ce Milli Kantorovou a Ivana Kulu 
a umělce z divadelní oblasti Ladu 
Bělaškovou a Danielu Jirmanovou.

Všichni tvůrci se připojili k projek-
tu vlastní dramaturgií a také dopro-
vodnými, vzdělávacími a komunit-
ními projekty, které probíhají po 
celý rok oslav výročí. Zrodil se tak 
projekt, který mohl vzniknout pouze 
v Ostravě – projekt Shakespeare 
Ostrava 2016.

Záštitu a podporu projektu 
poskytlo statutární město Ostrava.

www.shakespeare2016.cz

V rámci projektu již bylo realizováno:

Martin Hilský:  
Šíře ostravských oslav  
je naprosto nebývalá
Projekt Shakespeare Ostrava 2016 byl slavnostně zahájen 
25. ledna 2016 v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka před-
náškou profesora Martina Hilského. Přednáška pod názvem 
Fenomén Shakespeare byla věnována životu a dílu Williama 
Shakespeara. Jak tedy vnímá oslavy Shakespearova znovu-
zrození profesor Hilský a co je Fenomén Shakespeare?

Vzpomenete si na vaše první setkání 
se Shakespearem?

První setkání si nepamatuju, proto
že to bylo určitě v dětství, ale pamatuju 
si setkání v roce 1964 v Národním 
divadle v Praze. Byl to Shakespearův 
Hamlet v režii pana Pleskota a Radovan 
Lukavský byl tenkrát Hamlet. Bylo mi 
jednadvacet let a já jsem do toho di vad
la přišel, viděl jsem Hamleta a odešel 
jsem trošku jiný, než jsem přišel.

Shakespeare slaví 400 let – v Ost
ravě se uchytilo vaše označení – od 
svého „znovuzrození“. Kdy vás toto 
označení napadlo?

Často se říká, že se oslavy týkají čty
ři sta let od úmrtí Williama Shakespea
ra, ale pro mě je to jinak. Třiadvacátého 
dubna roku 1616, kdy Shakespeare 
zemřel, jeho fyzický život skončil, ale 
začal jeho druhý život – ten posmrtný, 
který je daleko delší než ten fyzický. 
Shakespeare zemřel ve dvaapadesáti, 
jeho druhý život trvá právě čtyři sta let 
a je také dramatičtější, bohatší a pro 
nás samozřejmě daleko důležitější. Už 

proto, že když řeknete tu šifru „Shake
speare“, tak většině lidí nenaskočí syn 
rukavičkáře ze Stratfordu na Avonou, 
tedy konkrétní fyzická osoba, ale větši
ně lidí se okamžitě vyjeví Hamlet, Král 
Lear, Macbeth, Sen noci svatojánské, 
Bouře a nebo ty úžasné shakespearov
ské postavy. Tohle je pro mě ten nejdů
ležitější aspekt fenoménu Shakespeare. 
Jemu se vlastně podařil zázrak – přežil 
svou smrt způsobem světským, svým 
dílem, a to samozřejmě nepotká kaž
dého a je to něco zcela výjimečného. 
Zároveň je to velká radost pro nás pro 
všechny. Mít takový text, ke kterému se 
odkazujeme častěji než k jiným textům, 
protože si myslím, že to souvisí s koře
ny naší civilizace a vůbec lidským 
bytím na tomto světě.

A ještě je na tom zajímavá jedna věc, 
že když řeknete slovo renesance, tak to 
slovo je také znovuzrození! To, že těch 
400 let lze nazvat slovem znovuzroze
ní, je zajímavá shoda okolností…

Zmínil jste pojem „Fenomén 
Shakespeare“. Přednáškou se 

stejným názvem jste zahajoval i pro
jekt Shakespeare Ostrava 2016. Kdo 
přišel s tímto nápadem?

O projektu mi řekl ředitel Národ
ního divadla moravskoslezského Jiří 
Nekvasil a zároveň mě požádal, jestli 
bych nepronesl úvodní přednášku. 
Dohodli jsme se na názvu „Fenomén 
Shakespeare“, který mi jen tak mimo
chodem uklouzl. Řekl jsem úplně 
bezděčně, že nejlepší by bylo hovořit 
právě o tom fenoménu, kterému se říká 
Shakespeare, a on se toho hned chytil. 
Zahajovat tento projekt pro mě byla 
velká pocta a radost, protože Divadlo 
Antonína Dvořáka je nádherné a já 
jsem byl sám na jevišti hodinu a půl 
před plným hledištěm…

Jak vnímáte všechny oslavy, kte
ré se s tímto výročím pojí? A jak se 
v této konkurenci daří Ostravě?

Pro mě jsou tyto oslavy spíše festi
valem, takovým pohyblivým svátkem 
Shakespeara a vnímám to tak, že třeba 
anglicky mluvící lidé po celém svě
tě – spisovatelé, básníci a divadelníci – 
měli přání tento svátek udělat čili že 
to vzniklo spontánně a z radosti, že to 
nebylo nadekretováno nějak shora, že 
to není pouhá pieta a že je to poděko
vání za ten veliký dar, kterému se říká 
Shakespeare. Fenomén Shakespeare je 

zajímavý tím, že je globální, že je pla
netární, že je to věc, která už nepatří 
Angličanům jako dřív, ale patří celému 
světu.

Pokud jde o ty oslavy naše – tak nej
lepší oslavou je vždy dobrá divadelní 
inscenace. A to se stalo jednak tady 
v Ostravě díky inscenaci Něco za něco 
v divadle Komorní scéna Aréna, ale 
stalo se to i v Praze. Velkou radost mi 
udělalo představení Zimní pohádka 
v Dejvickém divadle.

A pokud jde o Ostravu, tak tam mě 
fascinuje jedna věc – šíře těch oslav 
je naprosto nebývalá, protože se jí 
účastní nejenom všechny soubory, ale 
spousta dalších institucí. Netroufám 
si tohle odhadnout, ale myslím si, že 
i město Ostrava, včetně pana primáto
ra a radních, musí fungovat nějakým 
zajímavým způsobem, v němž se tyto 
činnosti vzájemně prolnuly. V té šíři 
a komplexnosti, ale také takové spon
tánní radosti, se kterou se to tady dělá, 
vidím velký přínos ostravských oslav.

SHAKESPEARE OSTRAVA 2016

Martin Hilský  zahajuje projekt  
Shakesperae Ostrava 2016  
foto VoJtĚCH ŽIŽKA

Richard III.   
Janáčkova filharmonie Ostrava foto IVAN KoRČ

Henry V. – Brett Brown (Henry V.)   
Kulturní centrum Cooltour foto PEtR KIŠKA

Interaktivní setkání se Shakespearem   
Knihovna města Ostravy foto PEtR ZLÁMAL

Shakespeare v parku aneb Sen noci ostravské   
Společná venkovní akce tvůrců projektu foto MARtIN KUSYN

Deset nových divadelních inscenací  —  Šest koncertů se skladbami inspirovanými díly W. Shakespeara  —  Několik desítek akcí a literárních čtení   
Více než dvacítka hostujících představení  —  Čtyři projekty v Shakespearově rodné řeči  —  Pět site-specific projektů  —  Tři velké výstavní projekty   
Více než desítka odborných přednášek  —  Vznik nového CD  —  Venkovní akce zapojující tvůrce projektu!
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Ostravská divadla přivezou v listopadu  
do Prahy nesmrtelného Shakespeara
V Praze / Ostravě … – Milostné přešlapy korpulentního rytíře 
Falstaffa, bezskrupulózní Richard III., tak trochu jiný příběh 
prince dánského či hříchy i humorem prošpikované Něco za 
něco – tradiční přehlídka ostravských divadel Ostrava v Praze!!! 
představí od 6. do 28. listopadu výběr her nesmrtelného 
Williama Shakespeara. V Praze tak vyvrcholí celoroční projekt 
SHAKESPEARE OSTRAVA 2016, jímž se ostravská kulturní scéna 
připojila ke světovým oslavám výročí 400 let od úmrtí význam-
ného anglického dramatika.

Ostrava v Praze!!! si v průběhu let 
vydobyla mezi pražskými festivaly 
své právoplatné místo a každoročně 
představuje výběr nejnovějších a nej
úspěšnějších inscenací ostravských 
divadelních scén. Vstupenky na před
stavení je možné rezervovat a zakoupit 
v pokladnách jednotlivých divadel či 
v předprodejních sítích www.ticket
portal.cz a www.ticketpro.cz. Podrobné 

informace k přehlídce naleznete na 
www.ostravavpraze.eu nebo na www.
face book.com/festivalostravavpraze.

Pouhých deset dní po ostravské 
premiéře, 28. listopadu, bude mít praž
ské publikum příležitost zhlédnout 
zbrusu nové nastudování Richarda III. 
v podání herců Divadla Petra Bezru
če. Režie se ujala umělecká ředitelka 
divadla Janka Ryšánek Schmiedtová 
a v roli jednoho z nejpůsobivějších 
Shakespearových padouchů se zaskví 
držitel Thálie Lukáš Melník. Hra měla 
původně propagandisticky vylíčit 
Richarda III. jako netvora a ospravedl
nit tím jeho svržení a nástup tudorov
ské dynastie. Jenže tento ohava tělem 
i duší, jak jej líčily tehdejší kroniky, 
se u Shake speara stává cynickým 

politikem s promyšleným plánem, kte
rý je doma v každé době.

Národní divadlo moravskoslezské 
přijede do české metropole hned 
s dvěma inscenacemi. Úvodní Veselé 
paničky windsorské v režii Petera 
Gábora uvedou 6. listopadu v Divadle 
na Vinohradech.

V Redutě pak představí 10. listopadu 
společně s ansámblem Staré arény 

inscenaci HAPRDÁNS neboli HAmlet 
PRinc DÁNSký. Méně známou verzi 
známého příběhu z pera Ivana Vysko
čila režíruje Tomáš Jirman a ujal se 
také jedné z rolí po boku Anny Cónové 
a Zuzany Kantorové.

Komorní scéna Aréna ovládne 
22. listopadu prostory La Fabriky. 
Nestárnoucí komedie Něco za něco 
v překladu Martina Hilského a režii 

Ivana Krejčího zavede diváky do 
středověké Vídně, kde se láme právo 
a korupce jen kvete. Shakespearovy 
hry věrně zrcadlí problémy své doby, 
ale v tomto alžbětinském zrcadle lze 
nalézt také odraz naší současnosti.

Dramatická romance Bouře byla 
poslední velkou hrou Williama Shake
speara a pražské publikum bude mít 
možnost zhlédnout ji 27. listopadu na 
scéně Divadla ABC v netradičním lout
kářskočinoherním ztvárnění Divadla 
loutek Ostrava. Těšit se můžete mj. na 
hlavové loutky v nadlidské velikosti.

Ostravská divadelní scéna se v čes
ké metropoli na podzim představí již 

posedmé a Pražané se mohou těšit na 
pětici inscenací v nastudování Komor
ní scény Aréna, Národního divadla 
moravskoslezského, Staré arény, 
Di vad la loutek Ostrava nebo Divadla 
Petra Bezruče. Své ostravské kolegy 
uvítají na svých scénách Di vad lo 
na Vinohradech, Divadlo Komedie 
a Divadlo ABC, nově se přehlídka 
představí také v Redutě a v prostorách 
La Fabrika.

Program přehlídky Ostrava v Praze!!! 
6. listopadu 2016 v 19:00 hodin – Divadlo na Vinohradech
WILLIAM SHAKESPEARE: VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ
Národní divadlo moravskoslezské. Režie: Peter Gábor

10. listopadu 2016 v 19:00 hodin – Reduta
IVAN VYSKOČIL: HAPRDÁNS NEBOLI HAMLET PRINC DÁNSKÝ
Národní divadlo moravskoslezské a Stará aréna. Režie: Tomáš Jirman a kolektiv

22. 11. 2016 v 19:30 hodin – La Fabrika
WILLIAM SHAKESPEARE: NĚCO ZA NĚCO
Komorní scéna Aréna. Režie: Ivan Krejčí

27. 11. 2016 v 19:00 hodin – Divadlo ABC
WILLIAM SHAKESPEARE: BOUŘE
Divadlo loutek Ostrava. Režie: Václav Klemens

28. listopadu 2016 v 19:30 hodin – Divadlo v Celetné
WILLIAM SHAKESPEARE: RICHARD III.
Divadlo Petra Bezruče. Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová

Primátor Ostravy Tomáš Macura:  
Projekt sjednotil kulturní organizace napříč celým městem…  
Jinde to snad ani nejde

Záštitu a podporu projektu Shakespeare Ostrava 2016 poskytlo 
statutární město Ostrava. Jaký je vůbec vztah primátora města 
k největšímu alžbětinskému dramatikovi?

Co se vám vybaví, když se řekne 
Shakespeare?

Naprostá legenda, autor, který psal 
tak, že nám přijde aktuální i zábavný 
po čtyřech stoletích. A navíc příležitost 
pro divadla a další kulturní instituce ve 
městě po celé měsíce společně pracovat 
na jednom projektu, Shakespeare 2016, 
který považuji za velmi vydařený…

O čem myslíte, že by psal Shake
speare dnes?

Lidé a jejich povahy se časem nemění, 
střídají se jen dobové kulisy. Myslím, že 
by námětem děl současného Shakespea
ra bylo totéž co před 400 lety. Jeho hry 
i sonety jsou nadčasové, aktuální i dnes, 
možná by do nich přidal trošku sociál
ních sítí, jakožto jakéhosi virtuálního 
světa, který nás dnes obklopuje, mobilní 
komunikaci, selfíčka a „současný slang“…

Co se v Ostravě podařilo spojením 
Shakespeara a města?

I když Shakespeare v Ostravě nikdy 
nebyl (alespoň o tom nevíme), vznik
nul projekt, který propojil odbornou 
i laickou veřejnost, přilákal tisíce lidí 
na hry staré čtyři století, sjednotil kul
turní organizace napříč celým městem… 
Jinde to snad ani nejde, u nás se to 
podařilo a tomu jsem opravdu rád…

V rámci projektu je realizována 
řada projektů, dokážete vybrat jeden, 
který Vás nejvíce oslovil?

Osobně jsem jich několik navštívil 
a to nejen stálici, tedy hradní Shake
s pearovské slavnosti. Třeba velký 
projekt, který se konal v Komenského 
sadech, na mě mocně zapůsobil. Za 
velmi sympatický považuji nápad 

umístit autorovy hry v knihách, které 
si může kdokoliv přečíst v tramva
jích… A třeba zajímavé přednášky 
Ostravské univerzity stojí také za 
zmínku…

V listopadu zamíří Shakespeare 
také do Prahy. Chcete něco Pražanům 
vzkázat?

Aby si jeho hry v ostravském zpraco
vání užili stejně jako my tady ve městě… 
Protože naše divadla umí nejen hry 
současných autorů a muzikály, ale 
také historické shakespearovské kome
die… A že se do Prahy osobně chystám, 
abych zažil na vlastní kůži, jak se 
jim ostravskými divadly zpracovaný 
Shakespeare bude líbit.

Primátor města Ostravy   
Tomáš Macura foto MMo

Něco za něco  – Marek Cisovský 
(Angelo), Štěpán Kozub (Kníže vídeňský 
Vincentio) foto RoMAN PoLÁŠEK

Veselé paničky windsorské  – Lada 
Bělašková (Paní Brouzdalová), Jiří Sed
láček (Jan Falstaff), Sylvie Krupanská 
(Paní Pažoutová) foto RADoVAN ŠťAStNý

Bouře  – Robin Ferro (Ferdinand), Eva 
Štěpandová (Miranda), Lenka Sedláč
ková (loutka Bohyně), Lenka Macharáč
ková (loutka Bohyně), Lenka Pavlíčková 
(loutka Bohyně) foto RoMAN PoLÁŠEK
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Inzertní příloha byla připravena ve spolupráci s Divadelními novinami. 
Redakce Marcela Bednaříková a Zuzana Vinklárková.  
Vychází spolu s Divadelními novinami 17/2016. 
Samostatně neprodejná. 

Listopadový program SO 2016
Každý měsíc tohoto roku přichází Ostrava s novými  
projekty, které oslavám Shakespearova výročí věnuje.  
Přijměte pozvání na ty nejbližší.

13. listopadu v 19.30 hodin 
SCÉNICKÉ ČTENÍ V SHAKESPEAROVÝCH STOPÁCH / scénické čtení 
večer se Shakespearem pod taktovkou Janusze Klimszi 
STARÁ ARÉNA

14. listopadu v 19.30 hodin
LÁSKA JE / divadelní představení
herecké ztvárnění sonetů za živého hudebního doprovodu
KLUB ATLANTIK

18. listopadu v 18.30 hodin 
RICHARD III. / divadelní představení – premiéra 
premiéra inscenace v režii Janky Ryšánek Schmiedtové,  
dramaturgii Tomáše Vůjtka, v hlavní roli s Lukášem Melníkem 
DIVADLO PETRA BEZRUČE

19. listopadu v 17.00 hodin 
SHAKESPEAROVSKÝ LES V LESE / komponovaný večer 
netradiční divadelní představení pod taktovkou ředitele NDM Jiřího Nekvasila 
a herce Přemysla Bureše
SOUKROMÝ ABSINTOVÝ KLUB LES

22. listopadu v 19.00 hodin 
SHAKESPEARE V MUZIKÁLECH / koncert
projekt ostravské herečky a zpěvačky Lady Bělaškové
HUDEBNÍ KLUB PARNÍK

23. listopadu ve 14.10 hodin
TOPOS LESA V SHAKESPEAROVĚ TVORBĚ / přednáška 
přednáší prof. PhDr. Michal Peprník, Dr.
FILOZOFICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, posluchárna E304

23. listopadu v 18.00 hodin 
ČECHY LEŽÍ U MOŘE / komponovaný večer 
inscenované čtení s hudebním doprovodem provázené výkladem  
prof. Martina Hilského, dramaturgické zpracování Daniely Jirmanové
DVANÁCTKA

24. listopadu v 19.00 hodin 
BOUŘE / divadelní představení 
mezinárodní projekt režisérského dua SKUTR 
KULTURNÍ CENTRUM COOLTOUR

25. listopadu v 19.00 hodin 
ODVÁZANÝ SHAKESPEARE / improvizační divadlo 
představení improvizačního divadla ODVAZ
KLUB ATLANTIK

30. listopadu v 17.00 hodin 
BOUŘE, DĚS / divadelní představení 
zpracování Bouře Dětským studiem DLO v rámci projektu Shakekoláž 
DIVADLO LOUTEK OSTRAVA

Kontakty
Bližší informace k programu a novinky projektu SO2016  
najdete na webových stránkách www.shakespeare2016.cz  
a také na facebookovém profilu Shakespeare Ostrava 2016.

Mediálními partnery projektu jsou  
Český rozhlas Ostrava a Moravskoslezský deník.

Zákulisí projektu
V zákulisí všech akcí projektu Shakespeare Ostrava 2016 stojí 
stovky lidí – divadelníci, hudebníci, akrobaté, vědci, výtvar níci, 
knihovníci a další kreativci, kteří se podílejí na tom, aby byla 
Ostrava kulturním městem. K celosvětovým oslavám Shake-
spearova úmrtí se v Ostravě připojilo přes třicet tvůrců, některé 
z nich jsme již na začátku roku vyzpovídali: 
Co vznikne zkřížením Shakespeara a Ostravy???

!!! Ostravský Shakespeare, Sen noci 
ostravské nebo třeba Veselé umění 
ostravské. Být v Ostravě či nebýt, toť 
otázka…

Mgr. SOŇA JAVŮRKOVÁ  
ředitelka Janáčkovy konzervatoře 

a Gymnázia v Ostravě

!!! Důl Vilém. Ostravská duše je nasák
lá uhlím, to myslím v dobrém i ve zlém. 
A Shakespeare zkoumal hlubiny lidské 
duše, nasvětlil nám i její nejtemnější 

šachty. Shakespeare Ostrava 2016 je 
ale také unikátní projekt, díky kterému 
spojily síly významné kulturní insti
tuce. Jsem rád, že Ostravská univerzita 
nezůstává stranou.

doc. Mgr. PETR KOPECKÝ, Ph.D.  
proděkan pro zahraniční 

 vztahy a rozvoj FF OU
 
!!! Vzhledem k tomu, že Ostrava je 
stejně jako Shakespeare kreativní, 
dynamická a mnohovrstevná, tak nová 

energie a nová (vyšší) kvalita. Shake
speare je nesmírně silnou inspirací pro 
skladatele hlavně od doby romantismu 
až po dnešek. Vzniklo opravdu velké 
množství, a to většinou velmi kvalit
ních symfonických, komorních i oper
ních prací. Kdybychom chtěli uvést 
v tomto výročním roce na festivalu jen 
skladby českých autorů, měli bychom 
co dělat a hlavně co hrát. Vybrali jsme 
dramatickou symfonii Romeo a Julie, 
která se v Ostravě 35 let nehrála, vyža
duje skvělé sólisty a velké sborové 
a orchestrální obsazení. Autor Hector 
Berlioz zpracoval nadčasové a stále 
oblíbené téma naprosto mistrovsky.

Mgr. JAROMÍR JAVŮREK  
ředitel mezinárodního hudebního  

festivalu Janáčkův máj

!!! Ostrý shake?  
O(s)trava ze Shakespeara?

Mgr. MIROSLAVA SABELOVÁ  
ředitelka Knihovny města Ostravy

Vlajky a tramvaj na počest Shakespeara
„Abychom dali o projektu Ostravanům 
vědět, snažíme se kromě klasické out-
doorové kampaně, on-line komunikace 
a publicity v médiích přijít také s něčím 
netradičním,“ říká koordinátorka 
projektu SO2016 Zuzana Vinklárková. 
Přesně v den výročí Shakespearova 
úmrtí vyvěsili všichni tvůrci projektu 
SO2016 bílé vlajky s logem projektu 
na počest tohoto světového dramatika. 
Vlajky visí nad městem do konce roku. 
Od září pak po Ostravě jezdí speciální 
shakespearovská tramvaj s kapsáři, ve 
kterých jsou Shakespearova díla volně 
ke čtení. „Do kapsářů jsme vybrali 

hlavně Sonety, Básně nebo scénáře 
některých her, aby si tak cestující mohli 
zpříjemnit cestu a stihli si během těch 

10–30 minut přečíst něco, co je obohatí 
a třeba jen o kousek přiblíží k Shake-
spearovi,“ dodává koordinátorka.

Grafický design a kreativní koncept
Grafický koncept staví na tradi
ci a původu, vyvíjí se k abstrakci 
a moderním i odvážným designem se 
snaží propojit tradiční kulturní publi
kum s novým, mladým. Grafická inter
pretace značky (loga) se snaží vytvořit 

kontrast k umění (dílu), které reprezen
tuje. To, co vyjadřuje tento rozpor nej
více, je něco organického. Shakespeare 
je prezentován jako muž – člověk –, 
jehož vyjádřením je krev a jehož dílo je 
vyjadřováno psaným příběhem, který 

reprezentuje inkoust. Krev a inkoust. 
Abstraktní vyjádření konkrétního 
uměleckého díla pomáhá odpoutat 
se od našeho vnímání Shakespearova 
odkazu, zároveň ale poskytuje prostor 
je v něm nalézt. Autorem tohoto kon
ceptu je Shawn Antoni Wright. Tento 
mladý designér pět let pracoval v Číně 
jako umělecký ředitel řady komerč
ních reklamních agentur. Po svém 
přestěhování do Ostravy začal pracovat 
v Kulturním centru Cooltour, kde se 
snaží své zkušenosti přenést také do 
kulturní a neziskové sféry.

Muž – jeviště – příběh.  Grafický 
koncept Shawna Antoniho Wrighta

Vizuál shakespearovské tramvaje

SHAKESPEARE OSTRAVA 2016

TVůRCI pROjEKTu

TVůRCI pROjEKTu


