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Velikonoce

To je pro mě Pesach, Polná, Anežka 
Hrůzová, hilsneriáda, Masaryk, vraž
da, pomluva, zastání, útěk z Egypta, 
cizost, jinakost, nepohodlnost a taky 
nepřizpůsobivost.

Když jsem před dvěma lety jela na 
festival do Kuksu kolem Nového Byd
žova, kde se narodil můj dědeček, roz
hodla jsem se spojit divadelní výlet 
se sondou do minulosti mé rodiny. 
Poblíž starého židovského hřbitova 
jsem našla malý domek mého pradě
dečka. Dovnitř jsem se nedostala, i ze 
stran byl obestavěn dalšími objekty, 

které naprosto uzavíraly postranní přístup. Mohla jsem jen tušit, že v zadní 
kůlně prý kdysi bývalo sklenářství. Ale otevřely se přede mnou magické dveře 
a já, vtažena nahodilostí a milým přivítáním do místního muzea, jsem se ocitla 
uvnitř minulosti. Dověděla jsem se nové detaily o svých předcích, o jejich stu
diích na místním gymnáziu a tím začala má anabáze hledání rodinné historie. 
Po návratu domů jsem se pokoušela najít v různých archivech vše dostupné 
o svých pratetách a prastrýcích a o jejich dětech, které už jsem nemohla po 
druhé světové válce poznat. Dohledala jsem jména svědků na svatbách, při 
narozeních i údaje o pohřbech. Dokonce jsem objevila hrob ve Vídni!

Říká se, že židé šli naivně do sběrných táborů. Že do Terezína šli někteří ve 
svých nejlepších šatech jako do lázní – sama jsem o tom zpívala nádhernou 
píseň v terezínském kabaretu, která byla plná svrchované ironie až grotesky. 
Terezínské otázky se jmenovala.

V archivech jsem ovšem ke svému úžasu zjistila, že všichni moji strýcové, 
ať už intelektuálové, obchodníci, nebo učitelé, uvažovali zcela prakticky – vší 
silou se dostat pryč. Emigrovat! Silně mě to zasáhlo. Ta vůle chtít žít, ta vůle 
k životu, ta je vedla k přípravě na možný nový život. A všichni – bez rozdílu 
vzdělání a osobnostního uspořádání – si například udělali řidičák na náklaďák.

Strýc Otto, obchodník z Chomutova, v dubnu 1939 žádá o povolení řídit 
nákladní auto Praga MN HP 38, strýc Bedřich, JUDr., žádá o totéž 26. dubna 
1939 a strýc Otto, soukromý učitel, žádá dokonce o povolení řídit nákladní 
auto v kategorii IV, skupiny A.

V téhle zemi „smrděli“, tady byli nepohodlní, nežádoucí, jiní!
A doufali, že „tam“ to bude jinak. Strýc Otto, obchodník, podal už 11. listo

padu 1938 žádost o povolení rozprodeje svého skladu pánského a dámského 
konfekčního zboží ve velkém. Limit byl jeden měsíc a s provozováním nesmě
lo být započato dříve, dokud o podání shora zmíněném nebylo právoplatně 
rozhodnuto. A přestupky citovaného nařízení budou potrestány podle par. 11 
pokutou 60 000 Kč nebo trestem vězení 6 měsíců. Povolení přišlo až za rok, pla
tilo do ukončení rozprodeje, nejdéle však do 15. listopadu 1939. Odprodávati 
se smí pouze oprávněným obchodníkům, při rozprodeji budou zaměstnáváni 
zaměstnanci české národnosti a žadatel je povinen úřadu předložiti seznam 
skladu tak, aby nebylo možno jej snad v pozdější době doplniti.

Také na soukromého učitele strýce Ottu bylo učiněno udání, že již po delší 
dobu jednoho měsíce každý den nechává okno svého bytu v sedmém poschodí 
nezatemněno do první až druhé hodiny noční. Svědek případu domovník Fran
tišek, bytem v témže domě, byl s oznamovatelem v bytě a tuto závadu sám viděl.

Všichni žádali o vysvědčení zachovalosti za účelem vystěhování, úřednělékař
ské vysvědčení, bezúhonný trestní rejstřík, potvrzení o bezdlužnosti a bezúhon
nosti k vystavení pasu či rozšíření doložky o prodloužení. A s ním i bez něho se 
nakonec vytratili – nejen z mého povědomí. Po válce už o nich nikdo neslyšel.

Byli cizí, jiní, nepohodlní, pro hodně lidí nepřijatelní, už byli pryč.
Máme pro to dnes jiné slovo – nepřizpůsobiví. A mnozí jim podobní žijí ve 

zničujících hrůzách války a jako oni také potřebují pomoc.
A třeba si také dělají řidičák. A třeba budou mít štěstí!
Vždyť bez toho štěstí bych se ani já nenarodila až v Londýně.

Stanislav Čaban: Vystupme z komfortní zóny

Dvacátý osmý ročník Mezinárodního 
festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/
ENCOUNTER se bude konat ve dnech 
17.–21. dubna. O jeho letošní koncepci 
jsme hovořili se studentským koordiná-
torem festivalu a studentem divadelní 
produkce Stanislavem Čabanem.

Letošním tématem festivalu je 
Losing ground, můžete ho v krátkosti 
přiblížit?

Téma losing ground volně překládá
me do češtiny jako ztrácení půdy pod 
nohama. Obecně je toto úsloví vnímá
no negativně, chápeme jej především 
jako ztrátu jistot, což většině lidí vadí. 
My se na to snažíme dívat z té pozitivní 
stránky: občas je dobré ztratit půdu 
pod nohama dobrovolně – tedy vystou
pit ze své komfortní zóny – a zkusit 
se na věci podívat z jiného úhlu, zažít 
něco nového. Tyhle impulsy a zážitky 
by měly přinášet do tvorby nové nápa
dy a ukazovat realitu v jiném světle.

Odráží se také v inscenacích, kte-
ré budou na festivalu uvedeny? Nebo 
ho máme spíš chápat jako postoj 
organizátorů k současnému umění 
(tedy manifest svého druhu)?

Je potřeba si uvědomit, že se k nám 
hlásí školy z celého světa, které samo
zřejmě pracují nezávisle na našem 
festivalu. V okamžiku, kdy zveřejní
me téma pro daný ročník a začneme 
přijímat přihlášky, školy často mají 
inscenace rozpracované či hotové a ne 
všechny se potkávají s naším tématem. 
Pro výběr škol do programu máme 
hodně kritérií a návaznost inscenace 
na téma je jen jedním z mnoha. Přesto 
se ale snažíme vybírat tak, aby jej divák 
v některých představeních rozklíčoval. 
V off  programu se potom snažíme dát 
zvolenému tématu větší prostor.

Určitě máte pravdu i v tom, že téma 
vypovídá o nějakém našem postoji 
k současné divadelní scéně, o našem 
vidění a naší potřebě. A téma festivalu 
je také východiskem pro grafi cké ztvár
nění všech výstupů – od plakátů přes 
programové skládačky až po billboard.

Kolik představení uvedete a z koli-
ka zemí umělci přijedou?

Na letošním ročníku festivalu bude
te moci v hlavním programu zhlédnout 
inscenace z dvanácti škol, včetně 
domovské JAMU a našich partnerských 
škol DAMU a VŠMU. S těmi spolupra
cujeme od vzniku festivalu čili od roku 
1990, kdy se začal festival připravovat. 
Některé inscenace mají dvě i tři reprízy 
kvůli kapacitám divadel, takže máme 
v programu celkem čtyřiadvacet před
stavení. Zastoupení zde bude mít jede
náct zemí – zmíním například Jihoafric
kou republiku, Arménii, Izrael či Rusko.

Na kterou inscenaci se osobně 
nejvíc těšíte?

Jsem hrozně zvědavý na studenty 
z arménské školy, je to pro mě velká 
neznámá. A velká očekávání mám od 
inscenace Trojan Women, se kterou 
přijede Královská akademie dramatic
kých umění z Londýna, jedna z nejpres
tižnějších divadelních škol vůbec. Mám 
velkou radost, že bude na festivalu 
účinkovat. Zároveň svou adaptaci Euri
pidovy hry přivezou studenti z Izraele, 
uvádějí ji pod názvem The Lost Women 
of Troy. Bude zajímavé vidět dvě roz
dílné dramaturgickorežijní koncepce 
vycházející ze stejného díla.

Prozraďte nám prosím něco o off  
programu a workshopech.

Off  program je koncipovaný jako 
přehlídka domácí tvorby studentů 
JAMU, kde chceme ostatním prezento
vat, co u nás na škole vzniká. Dále jsou 
součástí off  programu ranní diskuse, 
kde se hodnotí představení z minu
lého dne, každovečerní party a vámi 
zmiňované workshopy. Pro představu 
uvedu dva, na které se mohou návštěv
níci těšit. Prvním budou lekce Radima 
Vizváryho, českého mima a choreo
grafa, který patří k nejvýraznějším 
uznávaným mimům v Evropě. Druhý 
workshop připravujeme ve spolupráci 
s Cirkem La Putyka.

V čem je letošní ročník výjimečný?
Myslím si, že festival je především 

výjimečný sám o sobě. Svým posláním, 
tradicí, prestiží a kvalitou evropských 
měřítek i tím, že jej připravují studenti. 
Abych vám ale odpověděl, letošním 
lákadlem bude festivalová Open Air 
stage na Moravském náměstí. Za 
celých dvacet osm let existence fes
tivalu poprvé venkovní scéna. To za 
návštěvu stojí, ne?

LENKA DOMBROVSKÁ

Je režie autorským dílem?

Médii probleskla zpráva, že Filip Smol
jak neuspěl se žalobou ohledně uznání 
autorských práv svého otce na režijní 
pojetí her Divadla Járy Cimrmana. Nu 
není divu. Stačí si přečíst odst. 1 § 67 
autorského zákona, který jasně uvádí, 
že režisér je výkonný umělec a ne autor. 
K tomu je nutné přidat judikát českého 
soudu z roku 2002, jenž říká: Divadelní 
režie není autorským dílem, nýbrž umě-
leckým výkonem. Soud Filipa Smoljaka 
tedy nemohl dopadnout jinak.

Pro pořádek je nutné dodat, že 
režie audiovizuálního díla je upravena 
v autorském zákonu zvlášť a že režisér 
audiovizuálního díla je uznáván autor
ským zákonem jako autor. Doplňuji, 
že ve vztahu k praxi se výraz režisér 
použitý ve shora zmíněném ustanove
ní vztahuje nejen na divadelní režiséry, 
ale třeba i na režiséry rozhlasové.

Historicky vzato je divadelní režisér 
v posloupnosti autorských zákonů vní
mán jako výkonný umělec již několik 
desítek let. Všechny snahy směřující 
k tomu, aby byl uznán jako autor, jsou 
marné. Na vině je především Minister
stvo kultury ČR jako legislativní garant 
autorského zákona, jež se ani pod 
tíhou návrhů k této úpravě nikdy neod
hodlalo, a to ani naposledy při přípravě 
novely autorského zákona v roce 2017. 
Důvody jsou neznámé. A přitom by 
stačilo vypustit slovo režisér, uvedené 
ve výčtu výkonných umělců tak, jak se 
tomu stalo na Slovensku.

Zatrachtilá záležitost s divadelním 
režisérem má mnoho aspektů. Za prvé 
je třeba zdůraznit, že výkonný umě
lec musí vytvářet svůj výkon osobně 

a osobitě, u divadelního režiséra pak 
jde o výkon zprostředkovaný skrze 
výkonné umělce (herce). Už z dikce 
předešlé věty je vidět, jak to nesedí. 
Navíc není naplněna zmíněná podmín
ka osobního vytváření výkonu.

Za druhé legislativec kdysi zařadil 
divadelního režiséra mezi výkonné 
umělce asi na základě pocitu, že reži
sér nedělá nic jiného, než aranžuje 
herce. Za třetí možná vycházel z toho, 
že výkon režiséra (divadelní inscenace) 
není zaznamenán na žádný hmotný 
substrát na rozdíl od fi lmu a zmizí tak, 
jak vznikl, takže není co chránit. To 
jsou ovšem jenom domněnky.

Jak z toho ven? Nejelegantnější 
a nejjednodušší řešení je to zmíněné 
slovenské – škrtnout režiséra ve výčtu 
výkonných umělců obsažených v čes
kém autorském zákoně a tím otevřít 
možnost, aby byl uznán jako autor. 
Nelze akceptovat řešení, kterým by 
režijní smlouva obsahovala prostinké 
ustanovení o tom, že režisér je autorem 
a basta fi dli. To autorský zákon nepři
pouští – dílo buď objektivně existuje 

v případě, že splňuje podmínky stano
vené autorským zákonem, nebo nikoli 
a smlouva na tom nemůže nic změnit.

Přesto lze celou záležitost řešit prin
cipiálně a možná trochu složitě. Dle 
mého soudu je totiž režisér jak výkon
ným umělcem, tak autorem. Výkon
ným umělcem je potud, pokud pracuje 
s herci, autorem tehdy, když vytváří 
spolu s inscenačním týmem, který 
tvoří mimochodem samí autoři, jedi
nečnou koncepci divadelní inscenace. 
To by se pak mělo odrazit v obsahu 
režijních smluv, které by měly pojímat 
režiséra v této dichotomii.

Ze zahraničí se příliš nepoučíme, 
postavení divadelního režiséra buď 
vůbec není zmiňováno a postupuje se 
výkladem, či je divadelní režisér uzná
ván za výkonného umělce jako v České 
republice, nebo je pojímán jako autor. 
Stejně tak postavení divadelního reži
séra neřeší žádná směrnice Evropské 
unie.

Doufám, že tato úvaha nijak neroz
čílí divadelní ředitele. Určitě ne, proto
že dobře vědí cosi o smluvní volnosti 
především v tom smyslu, že odměna 
autora nemusí být nutně stanovena 
v závislosti na výnosech z prodeje vstu
penek (v podobě tantiém), ale může 
být i fi xní, tedy v jedné částce. Konec
konců fi xní odměnou jsou odměňováni 
tradičně i tvůrci, u nichž není o jejich 
autorství pochyb, scénografové a kos
týmní výtvarníci.

Vzory takových režijních smluv dis
ponuje DILIA a běžně je používá pro jí 
zastupované režiséry. Nedávno jsem se 
dočetl, že jeden německý soud rozhodl 
o tom, že i vzorové právní smlouvy 
jsou autorskými díly. Takže pozor!

Autor je právník, profesor DAMU 
a ředitel agentury DILIA
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 Kritický žebříček
činohra 

5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět
2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru
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Národní divadlo, Praha – M. Ljubková, J. Frič, J. Tošovský, 
J. W. Goethe: Faust (Stavovské divadlo) 3 2,5 3,5 3 3 3,5 3,5 3 4 3,5 3,5 3

Divadlo Na zábradlí, Praha – D. Viceníková, J. Mikulášek, 
T. Bernhard: Mýcení 4,5 3,5 3,5 4 4 4 5 3,5 3 4

Divadlo v Dlouhé, Praha – Sofoklés: Élektra 3,5 4,5 4 3, 3,5 3,5

Divadlo v Řeznické, Praha – M. St. Germain, A. Nicholi: 
Poslední sezení u doktora Freuda 3 3,5 3 3,5 4

Městská divadla pražská – V. Mašková, F. M. Dostojevskij: 
Idiot (Rokoko) 2 3,5 2 3

Městská divadla pražská – H. Galron: I „love“ MAMMA 
(Divadlo ABC) 3 2,5 3

Kašpar, Praha – A. Ziegler: Snímek č. 51 (Divadlo v Celetné) 3 3,5 3 3,5

Divadlo NoD, Praha – J. Lesák: Měsíční sonáta č. 11 2,5 4 3,5

Geisslers Hofcomoedianten, Kuks – J. B. Lully:  
Krása střídá nádheru (VILA Štvanice Praha) 3 4 2,5

Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – H. Ibsen:  
Peer Gynt 2,5 3,5

Divadlo Petra Bezruče, Ostrava – A. Mrštík, V. Mrštík: Maryša 4 4 3,5 4 5

Komorní scéna Aréna, Ostrava – A. P. Čechov: Tři sestry 4,5 4,5

Moravské divadlo Olomouc – D. Šiktanc, Ch. de Laclos: 
Nebezpečné známosti 3,5 2

Moravské divadlo Olomouc – I. Taller, J. Pithartová, M. Pecko, 
R. Rolland: Petr a Lucie 3 3

NÁVRATY

Přetékáme! Rychleji!
Zoufalou snahu režiséra přenosu 
urychlit předávání Cen Thálie tlumo
čil zoufalý moderátor Václav Moravec 
do publika. Co mu zbývalo, když se 
přenos nakonec protáhl o půlhodinu, 
tedy o třetinu plánovaného času! 
K jinému ozvláštnění napěchovaného 
programu se už nedostal a nepochy
buji, že měl vstupy připraveny. Glosu 
o tom, že se za divadelní kritiku pova
žuje jakýkoli výkřik na „fejsu“, měl 
už raději také vynechat, jakkoli byla 
potřebná. A jakkoli chápu, že se snažil 
alespoň jednou autorsky prosadit. 
Jistě průběh pozdržel Jiří Srnec, který 
se nedal odstrčit od mikrofonu, ale 
říkal podstatné věci, lidsky v kostce 
vystihl poměry, v nichž žil. A hlavně si 
prostě chtěl užít svou chvilku slávy na 
prknech zlaté kapličky. Má na ni právo, 
přece, vždyť kvůli tomu se ta televiz
ní paráda organizuje, nebo ne? Na 
slova oceněných jsou zvědavi i diváci 

u obrazovek a samozřejmě divadel
ní kolegové v hledišti. Holt je třeba 
přenos pečlivěji naplánovat a osobně 
bych radil omezit dotáčky, letos se 
myslím obzvlášť nevyvedly. Spíš bych 
na nich chtěl zahlédnout ukázku oce
něného výkonu, zestárlé Mistry oboru 
ve vyhlášených rolích zamlada než 
vágní zaměnitelné herecké zdravice. 
Bylo mi líto oceněných, kteří se pro 
ten spěch vůbec nedostali ke slovu, 
i těch, kdo na ně čekali. A bylo mi líto 
Václava Moravce, harcovníka, co zvlá
dá rozvášněné politiky, ale v hereckém 
hemžení se ztrácel. Jen vůči ministru 
kultury v demisi Iljovi Šmídovi ožil, 
ale na vtipný dialog nezbyl čas. Ani 
sejít se s oceněnými, s kolegy, s mode
rátorem letos nebylo možné, nebyly 
peníze na raut a organizátory nena
padlo, že tady opravdu nejde o bohatě 
prostřené stoly.

JOSEF HERMAN

Ve čtvrtek 22. března byla v pražském Uměleckoprůmyslovém museu otevřena retrospektivní výstava fotografa Josefa 
Koudelky Návraty připravená při příležitosti autorových osmdesátých narozenin (nar. 10. ledna 1938).  Základ expozice tvo-
ří 350 fotografií, které jsou součástí obsáhlého souboru děl, jež se fotograf rozhodl věnovat své vlasti. Umělecko průmyslové 
museum v Praze se tak stává muzeem s nejrozsáhlejší sbírkou děl tohoto světoznámého fotografa. Výstava zahrnuje všechny 
významné cykly Koudelkovy dosavadní tvorby (Začátky, Experimenty, Divadlo, Cikáni, Invaze 68, Exily, Panorama), z velké 
části se jedná o unikátní dobové autorské zvětšeniny, přičemž některé z nich jsou prezentovány vůbec poprvé. Současně 
s touto retrospektivou byla ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze otevřena výstava Koudelka: De-creazione. Obě 
potrvají do 23. září. Nabízíme snímek Josefa Koudelky v jeho pražském ateliéru – v pozadí s jeho divadelními fotografiemi 
z šedesátých let – den před vernisážemi jeho pražských výstav. FOTO JOSEF PTÁČEK

Pohovor
V hospodě U Rotundy se sešli dva obrýle-
ní muži. Jednomu z ušmrdlaného trička 
šlehají hadi a šíří se tak kolem něj oblak 
punkových klišé, druhý zvolil oděv sta-
romilský, a proto snad ještě důmyslněji 
prorokuje příští zkázu lidstva.

PROROK ZKÁZY: Ten environmentál
ní diskurs je stěžejní pro celou sezonu.
PUNK: Už ta tvoje poslední inscenace, 
vlastně…
PROROK ZKÁZY: No jo, ale…
PUNK: Některý studenti konzervatoře 
rozuměj divadlu víc než kritici.
PROROK ZKÁZY: Ne, to jsem fakt 
posral.
PUNK: Hm. No jo…
V televizi vysílají mistrovství světa 
v biatlonu. Norové mají skvělou techni-
ku, ale Finové zase lépe střílejí.

PUNK: To je jasný, to maj v genech.
PROROK ZKÁZY: Co?
PUNK: Ty Fini.
PROROK ZKÁZY: Co?
PUNK: Z války.
PROROK ZKÁZY: Hm. No jo…
Číšník přináší další piva. Je velmi ochot-
ný.
PROROK ZKÁZY: Dal bych si herme
lín.
ČÍŠNÍK: Nakládanej, nebo smaženej?
PROROK ZKÁZY: S pečivem.
ČÍŠNÍK: Hm. No jo…
Němci sbírají trestné vteřiny. Počasí 
v televizi je velmi jasné, ideální viditel-
nost, kvalitní signál. Za okny tma.
PUNK: Nedávno mi jeden kolega, 
takovej nějakej loutkář nebo co, vmetl 
do ksichtu, že jsem intelektuálská 
šmíra. Že pohrdám divákama a že mi 

jednou někdo rozbije hubu. To člověka 
raní, myslím v duši. Jenže pak se začaly 
dít fakt divný věci. Něco jako prokletí, 
nějaký fatum. V tramvaji mi cizej chlap 
úplně evidentně schválně šlápnul na 
nohu. Jenže mám kanady. No, dobrý, 
třeba se pletu, říkáš si. Jenže pak jdu po 
chodbě u nás v baráku a zhasne světlo.
Číšník přinesl mlčky hermelín s ostrou 
papričkou.
PROROK ZKÁZY: Děkuju vám. Pro
miň, jenom bych chtěl, jak jsi mluvil 
o tý neúprosnosti osudu, aby ten text 
nebyl jen obyčejná dramatizace, aby 
se v něm promítlo i trochu nějaký ves
mírný cykličnosti, nadlidskýho zákona 
přírody nebo tak něco, keltský magie.
PUNK: Jo, já si to nejdřív přečtu. Ale 
jinak je to moc pěknej nápad. A máš na 
to peníze?
PROROK ZKÁZY: Uvidíme, co minis
terský granty.
PUNK: Hm. No jo… Dobrou chuť.

PROROK ZKÁZY: Dík.
PUNK: Já jenom, víš co. Zadarmo už 
nedělám. Mám rodinu a tak…
PROROK ZKÁZY: Já to chápu, praktic
ký věci a tak…
Příbor skřípne o talíř. Rusové chytli 
stopu.
PUNK: Jo a na tý chodbě v baráku…
PROROK ZKÁZY: No, promiň. Co?
PUNK: Dostal jsem pohlavek. Ale to 
byl takovej záhlavec, že mi spadly 
brejle. A to jsem ani nebyl nějak ožra
lej, docela bystrý reflexy zafungovaly. 
Rychle se vrhnu k nejbližšímu vypínači 
a rozsvítím.
PROROK ZKÁZY: Hm. Aha…
PUNK: A nebyl tam nikdo. Vůbec 
nikdo. Jen někde pode mnou na scho
dech se ozývaj kroky a dveře od baráku 
bouchnou. Vysral jsem se na to, ale 
měl jsem se za tím hajzlem rozběhnout, 
abysme to vyřešili.
PROROK ZKÁZY: Hm. No jo…

PUNK: Zmrd. Fakt uměj loutkáři čaro
vat?
Prorok zkázy vdechne chilli papričku 
a odbíhá na záchod. Rakušan předjíž-
dí Švéda, dobře navoskoval. Ital má 
problémy v zatáčce a klouže mimo trať. 
Na Punkovu čelist vystrčenou směrem 
k obrazovce najednou dopadne tvrdá 
pěst. Vnitřní strana tváře se roztrhne 
o řezáky. Punkovi se nahrnou slzy do 
očí. Nevidí ani, odkud rána přišla. Plá-
če. Tohle se přece nedá přežít! Z toalety 
se vrací Prorok zkázy s poslintanou 
košilí. Pláče ze zcela jiných, a přesto vel-
mi podobných pohnutek. Vlajky národů 
vlají nad zářivou sněhovou plochou. 
V pražských ulicích mží. A tak ještě 
chvíli sedí dva obrýlení muži v hospodě 
U Rotundy, pijí pivo a domlouvají se na 
příštím divadelním počinu roku. Český 
reprezentant musel dvakrát dobíjet. 
Sliny a krev. Tvůrčí synergie.

ONDŘEJ NOVOTNÝ

GLOSA

POVÍDKA SYNERGICKÁ

Thomas Bernhard, Dora Viceníková, 
Jan Mikulášek: Mýcení
Režie Jan Mikulášek, Divadlo Na zábradlí.
V Divadle Na zábradlí umělecké trio Mikulášek–Viceníková–Štědroň uvedlo diva
delní adaptaci ve své době skandálního románu Thomase Bernharda. Inscenace 
Mýcení je možná o něco méně jízlivá než knižní předloha, neutočí totiž na umě
leckou smetánku adresně, avšak setkání u snobské večeře je stále existenciálně 
silným ponorem do bytí v – na první pohled kultivované – společnosti. A jak už je 
v tomto divadle obvyklé: Cpinova scénografie a kolektivní herectví jsou neméně 
výtečné. Recenzi čtěte na straně 5.  DN

SUKCES MĚSÍCE
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Goethův Faust patří k dílům, 
jež snesou nekonečno 
výkladů. K vidění byly inter
pretace ateistické i křesťan
ské, marxistické i nacistické, 
socrealistické i surrealistické, 
kosmologické i antroposofic
ké, militaristické i pacifistic
ké – předloni jsem se v Diva
delních novinách rozplýval 
nad slavným tháletovským 

„Faustem na vodě“ slovinské
ho vizionáře Pandura, „mistra 
antimytologické na race“ 
(H. T. Lehman).

VLADIMÍR JUST

I on umístil „postmoderně“ vševlád
ného Hospodina na invalidní vozík, 
ale na rozdíl od Jana Friče mu alespoň 
ponechal mužského představitele – 
v tom je Národní divadlo genderově 
o krok dál (jelikož zde ho hraje Pavlína 
Štorková).

Toto nebyl jediný nápad, který mi 
při sledování nové inscenace ve Sta
vovském divadle byl něčím povědomý. 
Švankmajerova Lekce Faust končí 
podobnou časovou smyčkou, jako když 
u Friče Mefisto (možná životní role 
Saši Rašilova!), poté co ve finále přijde 
o Faustovu duši, opakuje ďábelský 
algoritmus svodu na Wagnerovi. Výteč
ný režijní nápad, až na to, že Goethův, 
Fričův i Malého Mefisto právě hnidopi
chem Wagnerem celou dobu nepokrytě 
pohrdá (Ty si tu hledej tečku nad pís-
menem „i“.) – ale i tak to lze chápat jako 
znak jeho porážky. V každém případě: 
celé to nádherné goethovské finále 
s ošizeným svíjejícím se Mefistem 
a kontrapunkticky zpívajícími pacho
látky patří k nejlepším místům večera, 
je tak silné, že jsem ochotný mu odpus
tit i chronickou vadu inscenace – délku. 
Nadměrnou, nekritickou, prozrazující 

neschopnost zbavit se vlastních nápa
dů (za bezděčný režisérův autoportrét 
považuji proto jinak originální sek
venci z prvního dílu, kdy se Pechlátův 
Faust v Čarodějnické kuchyni sám 
nakrucuje před zrcadlem – kromě 
Heleny, a možná víc než ji, totiž po celý 
večer narcistně obdivuje sám sebe).

Ale vraťme se ke kladům večera. 
Třemi největšími jsou už zmíněný 
Rašilovův Mefisto, nový překlad Rad
ka Malého a pak šokující, opravdu 
drtivě působící nápad s obrovským 
kamionem jako hlavní dominantou 
prvé půle inscenace. Ke kamionu 
i k odlidštěnému parkovišti jako pro
storu permanentního mejdanu celkem 
snad pěti Valpuržiných nocí patří 
i tupé, všudypřítomné techno, v kabině 
kamionu se odehrají i hlavní Goethovy 
milostné scény s trochu pankáčskou, 
leč uvěřitelnou Markétkou (Veronika 
Lazorčáková). Dokonce tu odezní, byť 
v obecném randálu trochu zašumlo
vaný, i důležitý dialog o tom, jak to má 
vlastně Faust s Bohem. A tak oslněn 
mohutností i přesností té metafory 
chci zapomenout na nesnesitelné už 
režisérovo klišé s otáčející se diskokou
lí, na jeho nesmyslné akční střílečky, 

přičemž ta pro Markétčin příběh 
klíčová, totiž vražda bratra Valentina, 
kvůli níž musí Faust tak jako před ním 
Romeo z Verony od milenky utéct, tu 
neznámo proč schází.

Schází totiž i sám Valentin. Vraždu 
bratra Valentina realizujeme jinak než 
v originále, s jinými postavami, v jiné 
situaci, za jiných okolností, čteme 
v programu a marně dumáme, kdy 
a na kom vlastně tu vraždu Valentina 
bez Valentina „realizují“? Že by to byla 
sama milencem zastřelená Markétka? 
Vůbec motiv revolveru, který tvůrcům 
tak učaroval už při scéně kontraktu, 
je zavádějící a přispívá k narůstajícím 
vztahovým i situačním zmatkům. A od 
chvíle, kdy se ve druhé části kamion 
převrátí a hraje se před jeho industrál
ními vnitřnostmi, už podobně silná 
metafora, která by jej přebila, v insce
naci schází. To je ovšem problém každé 
poetiky postavené nikoli na vnitřní 
logice, ale na vnějších efektech, kdy 
každá atrakce musí přebít tu další. 
Jinak je zle a následuje nuda, za niž 
ovšem Starý Goethe (jedna z postav 
inscenace) věru nemůže.

Vše začne vlastně už na konci první 
půle, kdy v prvním dějství druhého 

dílu trvá nekonečně dlouho, než se 
inscenace dotechnotančí a dosouloží 
ke geniální scéně papírových peněz. 
Hrála klíčovou roli už kdysi u Potužila, 
ale teprve dnes po divokých devadesát
kách doceníme, že důležité směnky tu 
podepisuje panovník v rauši karnevalu 
a že Goethe tady téměř doslova Mefi
stofelem předjal Klausovu privatizaci 
i jistotu desetinásobku! Ve druhé půli 
ovšem zmatek s nesmyslným přehá
zením replik i postav vrcholí – Starý 
Goethe mluví Ředitele i Mefista, Ředi
tel filosofa Anaxagora, Básník Tháleta 
a Homunkulus (nápad století!) memo
ruje výkřiky z Artauda. A když už se dá 
nuda pomalu krájet, přejde se na video, 
soap operu, zprávy či reklamu.

Ale slíbil jsem klady – nuže tím nej
větším je, i navzdory inscenaci, Mefisto. 
(Nic nového: podobně si Mefistem ukra
dl večer kdysi už J. J. Kolár, Eduard Vojan, 
Jan Pivec nebo Boris Rösner.) Při všech 
eskapádách a zmatcích, jež mu klade do 
cesty režie, dramaturgie i kostýmérka, 
jeho ďábel není metafyzický démon, 
ale náš současník: bavič a sympaťák. 
Zvítězil by v kterékoli televizní soutěži, 
v porotě SuperStar i v politice. A přece 
v závěru prohrává a je nám ho nakonec 

i trochu líto. (Na rozdíl od bezradného 
Fausta v podání Martina Pechláta, který 
jako by celý večer nevěděl, co má vlast
ně hrát.) Teprve úžasný andělský sbor 
Mefista poráží a s ním i celé peklo (včet
ně pekla předchozí nudy).

Svou bezbřehou, jemně ironickou 
naivitou a po všech apokalyptických 
předchozích obrazech, kdy jeden 
zabíjí druhý, sbor překvapivě vítězí 
odzbrojující čistotou (byť muzika 
je, pravda, z úplně jiného soudku 
než v téže vrcholné pasáži u Gustava 
Mahlera). Stejný nápad s naivně pějí
cími pacholátky měl ostatně v Liberci 
i Ivan Rajmont, který s oblibou připo
joval klíčové scény druhého dílu k dílu 
prvnímu.

Není místo na podrobnější vyvra
cení bludu, který jeden kritik opisuje 
z druhého a ten druhý z třetího, jenž ho 
mylně vyčetl z programu: že totiž dru
hý díl nemá u nás žádnou inscenační 
tradici a že takto „komplexně“je Faust 
snad uváděn poprvé. I Hilar prý uváděl 
oba díly zvlášť (na premiéře a prvních 
reprízách ovšem zněly i u Hilara také 

„komplexně“) a v poslední době, usou
dila kritička LN, se o to pokusili jen 
v Olomouci. Jako by nebyla znamenitá 
dvoudílná inscenace Doda Gombára 
s podtitulem Pokoušení a vykoupení ve 
Zlíně (2007), kde „kabaretní“druhý díl, 
dirigovaný Eckermannem, byl možná 
lepší než první. Jako by neeexistovala 
výtvarně opulentní Hudečkova, Nezva
lova a Svobodova inscenace obou dílů 
v samotném Národním (1981), jako 
by se tři roky poté v Praze nezaskvě
la dvoudílná adaptace Potužilova, 
divadelní a potom i televizní. Jako by 
ne existovala první poválečná inscenace 
Stejskalova v Karlových Varech s celým 
pátým dějstvím druhého dílu atd.

To, že je mi v inscenaci leccos pově
domé, nevadí. Vždyť i nový, krásně 
český překlad Radka Malého se neváhá 
poučit na zdařilých detailech před
chůdců. Škoda jen, že se více nepoučil 
z originálu zrovna u kruciální Hospo
dinovy věty, s níž zdůvovodňuje celou 
ďáblovu misi k lidem: motiv Faustovy 
samoty, jejž překladatel převzal bůh
víodkud, snad z Fischera, u Goetha 
nenajdeme. Stejně jako módní téma 

„krize středního věku“: ale to už je 
námět na delší studii.

Co všechno odnes Faust...
Faust ve 
Stavovském 
divadle  
nabízí mnoho 
apokalyptických 
obrazů… FOTO 
PATrIK BOrECKÝ

Jak to máš s Bohem?
Na začátku se Hospodin s Mefistofelem 
sázejí o Faustovu duši a ta, byť byla 
upsána peklu a její dočasný „majitel“ 
hřeší na každém kroku, je na konci spa
sena. Zdá se, jako by na těch momen
tech, v nichž nebe a láska vítězí nad 
peklem a lidskou pýchou (což se ovšem 
neobejde bez humoru), režiséru Janu 
Fričovi dost záleželo. Patří k nejsilněj
ším místům jeho inscenace Goethova 
Fausta, ve které se prořítíme na ohni
vém oři po dálnicích globalizovaného 
světa oběma díly básníkova opusu. Ten 
měl už před dvěma staletími (první díl 
vyšel v roce 1808) ambici zobrazit člově
ka uprostřed univerza, s jeho duchovní
mi vzestupy i pozemskými pády.

Do čtení Faustova příběhu pro
mítá každá generace svou zkušenost 
a poznání, svůj „svět“. Na inscenaci ve 
Stavovském divadle mě nejvíc zajímalo, 
jak uvěřitelně se dnešní třicátníci a čty
řicátníci popasují s duchovní rovinou 
textu. Že mezitím zažiju ďábelskou 
jízdu mezi střelenými popkulturními 
odkazy a bizarními asociacemi, jsem 
nepochybovala.

Inscenátoři (režisér a oba dramatur
gové) si – dle vlastních slov – vybrali 
z 1 300 často žánrově i myšlenkově 
nesourodých stran původního díla, jež 
Goethe napsal v průběhu padesáti let, 
zhruba desetinu. Dramaturgyně Marta 
Ljubková píše v programu o „extraktu“, 
dokonce o „dramatizaci Fausta“. Radek 
Malý o tom, že Fausta překládal „na 
míru“ Fričově inscenaci. Přeloženo: 
interpretace veršů souzní s výkladem 
díla. Malého jazyk je stručný, mluvný, 
v tom nejlepším slova smyslu současný. 

Míří rovnou ke sdělení, k významu, 
bez metaforických okras a odboček. 
Když i letmo srovnáme ikonický pře
klad Otokara Fischera se současnou 
inscenační verzí pro Stavovské divadlo, 
zjistíme, že Ljubková nepřehání: situa
ce i slova jsou zhuštěné, odpovídají 
klipovitému toku děje na jevišti, tepa
jícímu po většinu času v neúprosně 
monotónním rytmu techna.

Nelze si nevšimnout, že Hospodin 
i Mefistofeles se přou plni pochopení 
pro člověka, jeho povahu i situaci. Při
rozeně, každý má své zájmy. Hospodin, 
se vynoří z „biblické“ tmy a s viditel
nou námahou ze sebe vypraví: Slovo. 
Poslední věta prvního výstupu jako 
by svědčila nejen o lidské, ale i o Boží 
situaci: Člověk je jinak strašně sám, 
říká osamělý Bůh a unaveně se halí do 
opony. Frič tuto větu, odkazující kamsi 
k Beckettovi, akcentuje bez přímé opo
ry v textu, který nabízí jinou souvislost.

Pavlína Štorková je v roli Hospodina 
skrčená na elektrickém invalidním 
vozíčku a připomíná vědce Stephena 
Hawkinga, který zemřel právě v den 
generální zkoušky. Bůh podle režisé
ra zeslábl s naší umenšující se vírou. 
V čisté mysli upoutané na vozík je 
i dost ironie a paradoxu: ze všemohou
cího se stal nemohoucí.

Mefistofelovo huňaté obočí v úvodní 
scéně připomíná žoviálního loutkové
ho čerta. Saša Rašilov hraje ďábla jako 
umaštěného podomního obchodníka, 
který si výřečností a vtipem – navzdory 
zjevně neserióznímu zjevu – dokáže 
získat sympatie. Jeho vizáž se postupně 
mění. V černém latexovém oblečku se 

nakonec podobá zloduchům z počíta
čových her: Kopyto sotva dělá ďábla. 
Bez něj má síla nezeslábla!

Faustovi dal Martin Pechlát podo
bu provinčního hipíka, nejistého 
intelektuá la, co světa vždy se bál. Rád 
by se opřel o víru v Boha, ale sotva 
otevře Bibli, už pochybuje – na počátku 
nebylo Slovo, musel tam být Smysl, 
Pojem nebo rovnou Čin. Člověk neví, 
jestli filozofuje, nebo žvaní. Uprostřed 
gotické kulisy, která odkazuje k době 
Goethově, stojí náš současník s hlavou 
plnou informací a depresivních myšle
nek, úzkostné děcko, co si neví rady se 
životem.

Fričův Faust necestuje s Mefistem 
na kouzelném plášti, ale v kabině 
kamionu polepené šlehajícími plameny. 
Za zády jim svítí neonový pentagram. 
Ďábel chlápka, co z pochyb má dokto-
rát, bere na průzkum polosvěta luna
parků, motorestů a zhulených fesťáků. 
Faust štítivě a trochu užasle okouší 
halucinogenní „jízdu“. Když někde na 
benzince narazí na nevinnou Markét
ku (Veronika Lazorčáková), která myje 
kamioňákům skla, a okusí její lásku, 
rázem pateticky hřímá z výšin nákla
ďáku, že se dotknul všehomíra.

Milostná epizoda Fausta a Markétky 
vypadá jako surreální klip ke country 
hitu, protknutý mužnou estetikou 
kamioňáků, kteří krotí sílu do tmy 
blikajících kolosů. Šperky, jež své milé 
Faust daruje, mají podobu křišťálového 
lustru. Neobvyklý dárek vysvobozuje 
scénu z popisnosti. Sentiment a naivita 
holčičích tajemství, která si Marké
ta špitá po telefonu s kamarádkou 

Martou, se mísí s momenty, v nichž 
dojde na vyznání. Jak to máš s Bohem? 
ptá se zajíkavě Markétka a my cítíme, 
jak se uprostřed ušmudlané pokleslosti 
naplňuje tragický osud, posléze koru
novaný jejím nanebevzetím Hospodi
nemvozíčkářem.

Těch pár ztišených momentů 
v inscenaci, v nichž nejde o nic men
šího než o volbu mezi dobrem a zlem, 
o spor mezi nebem a peklem ve Faus
tově srdci, vrcholí v závěru zpěvy mile 
insitního božského chóru. Člověk si 
říká, proč je tenhle kdoví na co pyšný 
moula, který zničil nezletilou holku, 
v rauši vynalezl peníze, zbraně hromad
ného ničení a navrch se rozhodl inže
nýrsky vnutit lidstvu blaho i za cenu 
obětí, vlastně spasen. Je to víra ve vše 
očišťující lásku, nebo vtipná provokace?

Fričova režie se nás chce dotknout 
někde uvnitř, ale taky chce bavit. 
Nechává na nás (ostýchavě, nebo alibis
ticky?), ať si všechny ty velké věci včetně 

hrozící globální katastrofy přebereme. 
Faust je na poměry Národního divadla 
nezvykle energická a vizuálně působivá 
inscenace. Přináší výjimečné herecké 
výkony. Je tu amébovitý a zábavný 
Rašilov, jen zdánlivě rozpačitý, koncept 
přesně naplňující Pechlát, Štorková, 
které uvěříme úplně všechno – Hos
podina i Homunkula a ženský princip, 
Lazorčáková, přesvědčivá jako nevinná 
Markétka, v nadsázce vtipná jako antic
ká sexbomba Helena i křehce dojemná 
jako stařenka Baucis. Že toho občas 
máme plné zuby, jako kraválu mezi pou
ťovými atrakcemi, nevadí. Ti, kdo nám 
ten příběh vyprávějí, nejsou vlažní.

MARIE RESLOVÁ

Národní divadlo, Praha – Johann 
Wolfgang Goethe: Faust. Překlad 
Radek Malý. Režie Jan Frič, úprava Jan 
Frič, Marta Ljubková, Jan Tošovský, 
dramaturgie Marta Ljubková, Jan 
Tošovský, scéna Dragan Stojčevski, 
kostýmy Linda Boráros, hudba Jakub 
Kudláč, videoprojekce Janek Růžička, Jan 
Truhlář. Premiéry 15. a 16. března 2018 ve 
Stavovském divadle.

Faust  (Martin Pechlát) a Markétka 
(Veronika Lazorčáková) si vyznávají 
lásku v kamionu FOTO PATrIK BOrECKÝ
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Grandiózní umělecká večeře

V inscenaci Mýcení se potkává všech
no, co v Divadle Na zábradlí umějí 
výtečně. Apartní scénografie Marka 
Cpina, která zároveň slova jako vkus 
a elegance ironizuje, osm prvotřídních 
herců (Jan Hájek, Petr Jeništa, Jakub 
Žáček, Magdalena Sidonová, Jana Plod
ková, Dita Kaplanová, Johana Matouš
ková a Václav Vašák), kteří přesně napl
ňují expresivní režii Jana Mikuláška, 
a text (podle Bernharda), jenž v nové 
variaci divadelníků ze Zábradlí rozjímá 
nad tím, jak žít a umírat.

Opět se mi v tomto hledišti vybavil 
Sartrův citát: Peklo jsou ti druzí. Jenže 

se někdy zapomíná, že pokračuje: …ale 
právě tak jsem mohl napsat, že ráj jsou 
ti druzí, zkrátka, všechno přichází 
k člověku jenom od druhých, od lidí. 
Přesně v tomto duchu se české Mýcení 
odehrává. Sice zde nelítají třísky, kon
frontace s lidskými slabostmi probíhá 
vtipně, smutně, ironicky, a ne jízlivě 
jako u Bernharda, avšak v podtextu 
inscenace silně zaznívá další podstatný 
proud – sdělení, že se smějeme i sobě. 
Jsme svědky umělecké večeře, tedy 
setkání snobů, kteří tvrdí, že chtějí 
uctít památku mrtvé Joany, ale ve 
skutečnosti jim jde pouze o výprodej 

vybraných oděvů a slov. Celou dobu se 
společně s „vypravěčem“ Thomasem 
můžeme této smetánce vysmívat, aby
chom na konci jako on konstatovali, že 
tam také patříme.

Inscenátoři jdou příkladem – 
rakouské reálie jsou částečně nahra
zeny českými, takže je jmenován 
Jan Vondráček jako Ekdal z tolikrát 
zmiňované Divoké kachny (v tomto 
případě z Divadla v Dlouhé), sbírají se 
svazky Bělohradského a především se 
jako příklad uměleckých neúspěchů 
v Národním divadle zmiňují inscenace 
Mrštíků (a nejnovější je právě Maryša 

Jana Mikuláška). Vysmívají se i smyslu 
herectví, nebo spíše povrchnímu a tea
trálnímu přístupu k němu. Opět nešet
ří kritikou katolické církve, nebo opět 
lépe řečeno – zpochybňují povrchnost 
víry. Používají zde symboliky kříže jako 
naděje na vzkříšení (vždyť se zde hovo
ří i hraje o smrti), ale také jako prázd
ného symbolu, který můžete sníst či 
se s ním drbat v rozkroku. Kritizuje se 
a zesměšňuje mnohé (a něco z toho 
jsme už viděli v předchozích inscena
cích Mikuláška, Viceníkové a Štědro
ně), přesto si myslím, že je Mýcení jedi
nečné ve zpodobnění přetvářky.

Neustále se vnucuje otázka: Co je 
pravda? První scénu – přivítání Tho
mase (Jan Hájek) v hudebním salonku 
Auersbergerových – postupně vidíme 
ve třech obměnách. Je tím ukázán Tho
masův vnitřní komentář i úhel pohledu 
na vybranou společnost. Rozdíl mezi 
tím, co lidé říkají a co si myslí, co činí 
veřejně a co potají. A je to nesmírně 
vtipné – nechybí uždibování rohlíku 
schovaného v kabelce, když je čekání 
na večeři příliš dlouhé, či dětsky vztek
lé a zoufalé balení se do koberce. A jeli
kož na večírku nesmí chybět alkohol, 
který lidi obnažuje, i zde se této situace 
dočkáme – slovně i fyzicky…

Akcentován je motiv střetu života 
a smrti. A uznávám, že v tomto případě 
je použití kamery na jevišti opodstat
něné. Sice nám jejím prostřednictvím 
mohou být přiblíženy detaily, ale vždy 
jen zprostředkovaně a uměle, navíc ji 
ovládá mrtvá Joana (Johana Matouško
vá), což je také symbolické, jelikož se 

jedná „pouze“ o mrtvé obrazy. Promítá 
se do zlacených rámů, ve kterých se 
střídají se „skutečnými“ obrazy „sta
rých mistrů“. Toto pozadí se mění 
podle situace, tématu, které je nasto
leno.

Mění se i perspektiva scény – malé
ho pokojíčku přecpaného nábytkem 
z dob už uplynulých, jenž však nemá 
dveře ani okna, vězní a dusí tak naše 
hosty. Pokoj se oddaluje a přibližuje 
podle toho, jak moc jsme účastni děje 
a jak moc komentářů Thomase. Ten 
vše nepozoruje a nekomentuje z „pře
depsaného“ ušáku, ale malé a odstrče
né sesličky. Zkrátka – Cpinovi se opět 
podařilo navrhnout scénu, jež vypráví.

A nezbývá už příliš prostoru napsat 
cokoli smysluplného o hercích. Snad 
jen v krátkosti, protože to považuji za 
nezbytné: po většinu klidný a ztišený 
projev cynismu Jana Hájka (Thomas) 
je fascinující, dojemný ve své malosti 
(a to opravdu není jen fráze náhodně 
vybraná) je samožerný herec Národní
ho divadla Petra Jeništy, Jakub Žáček 
a Magdalena Sidonová jako hostitelé 
Auersbergerovi bez nadsázky ztěles
ňují směšný snobismus. A především – 
Joana Johany Matouškové je přítomná 
pouze skrze tělo, které by se už mělo 
rozkládat v rakvi. Fyzický projev 
i pochroumaný tanec a pantomima 
jsou v podání Matouškové brilantní.

LENKA DOMBROVSKÁ

Divadlo Na zábradlí, Praha – Thomas 
Bernhard: Mýcení. Překlad Marek Nekula. 
Režie Jan Mikulášek, dramatizace Dora 
Viceníková, Jan Mikulášek, dramaturgie 
Dora Viceníková, Petr Štědroň, scéna 
a kostýmy Marek Cpin. Premiéra 
16. března 2018.

Muzikály s myšlenkou
S tématem, prostě o něčem podstat
ném. Jsou takové. Mezi klasické patří 
Šumař na střeše, o jehož nejnovější 
inscenaci v Divadle J. K. Tyla jsme 
informovali minule. Na Malé scéně 
zdejšího Nového divadla však uvádějí 
i muzikál Stephena Sondheima Swee-
ney Todd, ďábelský lazebník z Fleet 
Street (poprvé Uris Theatre na Broad
wayi 1979). U nás se hraje teprve potřetí, 
poprvé v profesionální produkci. Příběh 
hromadného londýnského holiče, který 
podříznuté zákazníky dodává své bytné 
coby materiál na vyhlášené pirožky, si 
režisér a šéf plzeňského souboru Lumír 
Olšovský zřejmě vybral po zkušenosti 
s tuzemským Fantomem (Přízrakem) 
Londýna. Pomohl té šikovné napodo
benině Sweeneyho Todda na svět v Ost
ravě, nyní se vrátil k originálu, jenže 
v rozverné ostravské podobě. Expresiv
ně nalíčené postavy vymustrované do 
barvitě výstředních hadrů londýnské 
spodiny se mátoží po kašírovaném jevi
šti zavaleném haraburdím a ověšeném 
látkovými pavučinami. Diváky sedící 
těsně u jeviště lekají nenadálé výkřiky 
ze ztemnělého prostoru, a když ten 
mordýř někoho zvlášť pěkně podřízne, 
stříkne na ně sprška – naštěstí vody 
a ne rovnou krve. Však diváky lákají 
na přímočaře zážitkové divadlo už na 
plakátech. Nelze tomu upřít přesné 
vypracování veškerého jevištního hem
žení, výtečné pěvecké i herecké výkony 
a dobře hrající orchestr, ale poetikou to 
má blíž k cirkusovému panoptiku než 
ke hrůzostrašnému hororu. Do pro
gramu uvedli, že se jedná o koncepční 
muzikál pro náročné, ale tomu odpo
vídalo spíš poloamatérské první zdejší 
provedení díla společností Prague Play
house Praha v Divadle Na Prádle (2012, 
provedení studenty JAMU v Divadle Na 
Orlí v roce 2014 jsem neviděl).

V Divadle Na Prádle, kdysi Umělec
ké besedě, kde se zrodila i legendární 
Vest pocket revue V + W, se odehrály 
už tři české premiéry muzikálů s myš
lenkou zásluhou poloprofesionálních 
nízkonákladových produkcí. V režii 
amerického performera a choreografa 
se zkušenostmi z OffBroadwaye Steva 
Josephsona se tu hrál Rent (8. 8. 2013), 

v němž Jonathan Larson převedl příběh 
Pucciniho Bohémy do prostředí squa
tterů nakažených AIDS. Hrálo se nej
prve v angličtině, krátce také v českém 
překladu (Milan Malinovský). Jonathan 
Larson zemřel v šestatřiceti, den po 
veřejné generálce Rentu na Broadwayi 
(1996). Že prožíval tvůrčí krize, strach, 
jestli do svých třicátých narozenin jako 
skladatel prorazí, zaznamenal v pozo
ruhodném autobiografickém muzikálu 
tick, tick… Boom! (2001) – do „rocko
vého monologu pro sehrané trio“ sjed
notil tři původní verze po Larsonově 
smrti David Auburn. Českou premiéru 
obstarala v Divadle Na Prádle skupina 
zčásti vycházející z produkce Rentu – 
dramaturg Ondřej Doubrava, Steve 
Josephson a Tomáš Vaněk. Ten ve věc
né režii Martina Vokouna hraje, tančí 
a zpívá Jona (Larsona) s přirozeností 
dávných muzikálových mistrů, jako oni 
přechází z civilního vyprávění příběhu 
do několika tahy načrtnutých situací, 
vlastně demonstrací vyprávěného. Nic 
navíc, žádné sebestředné kudrlinky. 
Každá píseň je oknem do hrdinovy 
duše, ale také pěkným pěveckým čís
lem – správně si tu nikdo nehraje na 
životní realitu, nic dramaticky neproží
vá a tím je vylíčení traumat tápajícího 
mladíka autentičtější. Prostě v hlavě to 
tiká a občas udeří. Jednání podporuje 
skvělý překlad Michala Zahálky a Jana 
Šotkovského, posazený na hudbu, 
věcný, vtipný, vzhledem k obtížnému 
originálu překladatelský majstrštyk. 
Všechno řečené o hereckém projevu 
platí i pro Petera Pechu v roli Larsono
va přítele Michaela a o Lucii Jagerčíko
vé v roli jeho přítelkyně Susan – právě 
se bez sentimentu, ale s hořkostí 
rozcházejí. Vztahy všeho druhu, exi
stence jedince v lidském mraveništi, 
to je jen řada lapálií, o nichž se hraje. 
Známe je všichni. Jon připravuje před
váděčku svého muzikálu a doufá, že 
na ni přijde i jeho velký vzor – slavný 
Stephen Sondheim! Ani to se neobejde 

bez zádrhelů, jak jinak. Stylově hraje 
rockové kvarteto, konečně hudba 
bez sladkých smyčců! Produkci lze 
vytknout jen zvuk – výhrady vůči tech
nice Divadla Na Prádle se léta opakují. 
Ale pracuje se na zlepšení, ostatně tuto 
produkci od většiny profesionálních 
odlišuje zaujetí jednoho každého pro 
inscenaci – z jeviště přímo srší pozi
tivní energie. Chystají se vyjet mimo 
Prahu a prohloupí, kdo je nepozve.

Stanislav Moša i Petr Gazdík rádi 
a často uvádějí v Městském divadle 
v Brně neznámá díla, pokud mají co 
říct. „Muzikál o síle lidství“ z pera 
izraelského producenta a skladatele 
Shukiho Levyho Představ si… (Ima
gine This, 2008) se v New London 
Theatre hrál necelé dva měsíce – prý 
tak závažné věci se nemají zlehčovat 
muzikálem: Ve varšavském ghettu 
v roce 1942 nacvičuje židovská herecká 
skupina hru o pevnosti Masada, v níž 
v posledním století před Kristem Židé 
raději spáchali hromadnou sebevraž
du, než by se nechali zotročit Římany. 
Prolínání časových rovin, směs reál
ných událostí a muzikálových klišé 
vskutku dráždí, zvlášť když popisné 
vyprávění je spíš doprovázeno než 
tvořeno nepříliš originální hudbou. 
Možná režisér Petr Gazdík neměl kopí
rovat prostorový princip londýnského 
propadáku, nevyhnul se ani poněkud 
schematickému herectví. A na hlav
ní dvojroli divadelního principála 

Warshowského a starověkého vůdce 
Eleazara postrádal jinak dobře obsaze
ný Martin Havelka pěvecké dispozice. 
Inscenace je v kontextu nablýskaných 
show Městského divadla trochu neob
ratná (snad poprvé jsem tu viděl pár 
lidí o přestávce odejít), jakkoli jí svědčí 
činoherněmuzikálová průprava sou
boru. Étos díla je však zvláště v součas
ném společenském marasmu ohromu
jící a musím přiznat, že ve mně stále 
doznívá. Tu neobratnost lze pochopit 
i jako srdce podané na dlani, bez muzi
kálových fíglů, přímo a naléhavě. Hraje 
se výsostně politické divadlo bez rela
tivizování hodnot: herci v ghettu buď 

varují ostatní před nástupem do vlaku, 
který je odveze do Treblinky, a nacisté 
je postřílejí, nebo budou do smrti žít 
s výčitkami svědomí. Zabere takové 
podobenství ve společnosti, která na 
noblesu, morálku a duchovní hodnoty 
rezignovala? Kde lžou nejvyšší politi
kové a lidu to nevadí?

JOSEF HERMAN

Divadlo J. K. Tyla v Plzni – Stephen 
Sondheim, Hugh Wheeler: Sweeney Todd, 
ďábelský lazebník z Fleet Street. Překlad 
Hana Nováková, režie Lumír Olšovský, 
dramaturgie Pavel Bár, hudební nastudo-
vání a dirigent Jiří Petrdlík, scéna a kos-
týmy Dave Benson, sbormistryně Sára 
Bukovská. Premiéra 27. ledna 2018 (psáno 
z reprízy 18. 3.).

Divadlo Na Prádle, Praha – Jonathan 
Larson: tick tick… Boom! Překlad Michal 
Zahálka a Jan Šotkovský, režie Martin 
Vokoun, dramaturgie Ondřej Doubrava, 
hudební nastudování Kristina Brachtlová, 
scéna a kostýmy Aleš Valášek, pohybo-
vá spolupráce Steve Josephson. Česká 
premiéra 15. února 2018 (psáno ze druhé 
premiéry 19. 2.).

Městské divadlo Brno – Glenn Berenbeim, 
Shuki Levy, David Goldsmith: Představ 
si…  Překlad Petr Gazdík a Zuzana Čtve-
ráčková, režie Petr Gazdík, dramatugyně 
Klára Latzková, hudební nastudování, 
dirigent a sbormistr Dan Kalousek, scéna 
Emil Konečný, kostýmy Eliška Ondráčková 
Lupačová, choreografie Lucie Holánko-
vá. Česká premiéra 10. března 2018 na 
Hudební scéně (psáno z reprízy 13. 3.).

Peter Pecha  (Michael), Tomáš Vaněk 
(Jon) a Lucie Jagerčíková (Susan) tvoří 
ideálně „sehrané trio“ v rockovém 
monologu tick tick... Boom! FOTO 
KrISTÝNA JUNKOVÁ

Magdalena 
Sidonová a Jakub 
Žáček  jako hos-
titelé Auersber-
gerovi ve svém 
hudebním salon-
ku, Jan Hájek jako 
Thomas v jejich 
koberci…  
FOTO KIVA

Martin Havelka, Adam Gazdík 
a Kristýna Daňhelová,  židovští herci 
ve varšavském ghettu v muzikálu 
Představ si… FOTO TINO KrATOCHVIL
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Zasklený čas. Imprese

Po extrovertních a obžerných Con
stellations I. se režisér Petr Boháč 
oddal osamělému rozjímání v Con
stellations II. Time for Sharing. Ne až 
tak osamělému; za přítomnosti třech 
charismatických tanečnic/choreogra
fek – Markéty Vacovské, Cécile da Cos
ta a Kristýny Šajtošové. S jejich ne tri
viálními pohybovými variacemi a za 

rafinované spolupráce sound designéra 
Martina Tvrdého vyvolal reminiscenci 
ospalé atmosféry zaskleného času.

Petr Boháč dává klíč k emocionální
mu světu svého nového díla v evokaci 
imprese jednoho letního odpoledne 
v Jižní Americe: Obraz. Obrysy tří žen 
na schodech malého kostela… Léto 
dosáhlo vrcholu… Čas sní… Magický 

rozměr jednoho všedního dne… A nám 
divákům je tato imaginární krajina 
důvěrně známá skrze filtr jihoamerické 
literatury, která je podobnými vjemy 
a signály nasáklá. Inscenaci pozname
naly prsty Borgese, Márqueze, Cortá
zara.

Čas je tu vše. Čas je znělý zvon, 
visící nad schody. Čas je nervózní svě
dění tikajícího metronomu. Čas jsou 
šípy, které zabodnuty do země tvoří 
tvar kruhu; čekají na příležitost. Čas je 
prostor zvukového designu, energic
ky členěného znělými údery „živého“ 
zvonu. Čas je imprese. Tři tanečnice se 
jím prodírají k sobě – k závěrečnému 
sesterskému objetí.

Nic rafinovaného ve struktuře. 
Tanečnice oblečené do šatů, které jsou 
impresionistickými obrazy (v návrzích 
Miřenky Čechové), dostávají prostor 
pro svá postupná sóla. Není hned zřej
mé, zda jsou oduševnělými bytostmi 
či instinktivními, bizarními živočichy. 
Markéta Vacovská (hvězda One Step 

Before the Fall), jemná blondýnka, 
vnikne do kruhu šípů po zádech; 
plazí se tak na průzkumné cestě. Je 
to živočich s pohybovou logikou kou
pelnového hmyzu či užovky. Nebo je 
snad zakletá? O uhrančivé a houžev
naté tanečnici Cécile da Costa (jejíž 
expresivní sólo Vypravěč máme v živé 
paměti) víme, že umí oslovit už pou
hým dechem, zalykat se, zpívat a křičet. 
Zde svůj expresivní projev obrací spíše 
dovnitř, žhne a nevybuchuje. Šetří se 
pro závěrečné sesterské objetí. Věříme 
jejímu ztišení, stejně jako jsme věřili 
jejímu afektu. Nejmladší a nová na 
pražské taneční scéně je Kristýna 
Šajtošová. Nedávná absolventka kon
zervatoře Duncan Centre (figurovala už 
v Constellation I.), výrazný levantský 
typ tmavých kučeravých vlasů, jako 
by zdrhla Boschovi ze skici – v poloze 
hlavou dolů se snaží poskládat elas
tické tělo v intencích středověkých 
bestiářů. – V této inscenaci jde opět 
o pro Spitfire Company typické hledání 
tanečního jazyka „from the scratch“.

Tanečnice vyhledávají vzájemné 
doteky – představení je velmi hma
tové; svým způsobem zde Petr Boháč 
navazuje na Lessons of Touch Miřenky 
Čechové, která médium hmatu jevištně 
zaktualizovala. Někdy v objetích mísí 
i své vlasy, jako by to byla specifická 

odrůda ženského doteku. Na tempo
rytmu díla nezáleží, prostě se ospale 
probírá ke zmatenému závěrečnému 
snu, kdy je tanečnice „probodána šípy“. 
(Jak nepomyslet na Utrpení svatého 
Sebastiána, kterého kultovně ztělesnila 
v roce 1911 extravagantní Ida Rubinštejn 
v melodramatu Clauda Debussyho.)

Tělesná senzitivita žen, jejich citlivý 
hmat jsou ideální médium pro zachy
cení nálady, imprese, unikátního oka
mžiku, který je autorovi inscenace tak 
drahý a vzácný. Jeho společnou snahou 
s tanečnicemi je udržet v paměti, ve 
vnímání a přenést na publikum odstíny 
nálad, jemných a zároveň nezapome
nutelných impresí, ke kterým kdysi 
došlo a které jsou prchavé. Tento auto
rův motiv a cíl se prolíná s motivem 
sesterství, vrcholícím v závěrečném 
objetí. Time for Sharing je událost 
sezony.

NINA VANGELI

Spitfire Company: Constellations II. – 
Time for Sharing. Koncept, režie, 
scénografie Petr Boháč, choreografie 
Cecile da Costa, Kristina Šajtošová, 
Markéta Vacovská, sound design Martin 
Tvrdý, light design Jiří Šmirk, kostýmy 
Miřenka Čechová, hudba David Kolár 
a Yellow Swans. Premiéra 12. března 2018 
v divadle Ponec.

Povedený snímek
Snímek 51 je třetí a dosud nejhranější 
hra americké autorky Anny Ziegler 
(*1979). Po dvou amerických uvede
ních na ni opravdový úspěch čekal až 
po uvedení v londýnském West Endu 
(Noël Coward Theatre, 2015) s Nicole 
Kidman v hlavní roli.

Tématem hry je jeden z nejvý
znamnějších objevů 20. století na poli 
biochemie či genetiky a jeho údajné 
zcizení. Brit Francis Crick a Ameri
čan James Watson oznámili objev 
dvoušroubovicovité struktury DNA 
25. dubna 1953 a v roce 1962 za něj 
dostali Nobelovu cenu, ještě s kolegou 
Mauricem Wilkinsem. Pro dramatičku 
představuje zápletku genderový kon
flikt – skutečnost, že podíl Rosalind 
Franklin, britské Židovky, biofyzičky 
a bioložky, jež na projektu významně 
spolupracovala, je historicky podceňo
vána. Na první pohled typické téma do 
dnešní korektní doby.

Machismus ve vědě? Nedostateč
né ocenění přínosu ženy, která vědě 
obětovala všechno a nakonec i svůj 
život? (Rosalind Franklin zemřela na 
nádor vaječníků, patrně vyvolaný nad
měrným ozařováním rtg paprsky.) Ku 
cti autorky budiž připsáno, že v tomto 

bodě nijak zvlášť netlačí na feministic
kou pilu, spíše se drží v pozadí a zají
mají ji více obecnější otázky, spojené 
s odhalováním tajemství života – samo
zřejmě na půdorysech konkrétních lid
ských osudů šesti vědců. Portréty pěti 
mužů a jedné ženy jsou napsány docela 
zručně, i když se autorka nevyvaruje 
občasných romantických stereotypů 
a vytváření šarží. Přesto, jsouli jejich 
charaktery oživeny s takovou divadelní 
energií a nasazením, jak se to podařilo 
v inscenaci Filipa Nuckollse, dokáže 
jejich příběh, v němž se umně proplé
tají vědecké ambice, testosteronový 
drive mužů a upjatá odtažitost staré 
panny, zaujmout a udržet pozornost 
diváka i po téměř dvě hodiny dlouhého 
představení.

Sledujeme životní příběh ženy zcela 
oddané vědě, cílevědomé, sebevědomé, 
tvrdohlavé, až trochu povýšené – krát
ce ženy, jež musela budit příslušné 
reakce mužského světa už jen tím, jak 
dokázala v interpersonálních vztazích 
odfiltrovat příměs sexuality. Tak ji vidí 
autorka a z tohoto silového pole budu
je své konflikty. Nejsou nijak vyostřené, 
Rosalindiny střety na pracovišti, jemuž 
dominují muži, probíhají výhradně 

v rovině konverzace – a Ziegler si 
pomáhá, aby bylo o čem hrát, i jistou 
ahistoričností (je těžko představitelné, 
že by v poválečné Anglii, v tak libe
rálním akademickém prostředí Cam
bridge, mohl být ženám zakázán vstup 
do jídelny).

Režisérovi se pozoruhodně daří 
překonávat zmíněnou schematičnost 
textu a rozehrát vcelku komorními 
prostředky příběh, jenž přes řadu 
banálních míst nepostrádá dramatický 
tah, až do náznaku jakési závěrečné 
katarze. Nejsou tu téměř vůbec hluchá 
místa, jistě i díky přirozeně mluvnému, 
současnému překladu Jitky Sloupové 
a velmi dobrým výkonům dynamické 
mužské pětice (Lukáš Jůza, Daniel 
Ondráček, Matouš Ruml, Jan Zadražil 
a Marek Němec). Těžko někoho zvláště 
vyzdvihnout, ale ocenit je třeba pře
devším interakci zdařile odlišených 
typů vědecké řevnivosti mužského 
světa, tohoto kolektivního protihráče 
Rosalindy Franklin. Tu ztělesnila stříd
mými, ale adekvátními prostředky Eva 
Elsnerová jako v zásadě curieovský 
portrét, který v závěru dokázala pozo
ruhodným způsobem zjemnit a rozkrýt 
v lyrickém detailu.

Faktograficky se hra svou ústřední 
tezí o „ukradené Nobelovce“ pohy
buje na trochu tenkém ledě (uznání 
vědeckého světa se rodilo postupně 
během padesátých let a ve chvíli, kdy 
bylo rozhodnuto o nominaci, byla 
Franklin již dávno po smrti – a přes
tože takové návrhy padly, Nobelova 
cena se in memoriam neuděluje). Také 
v ní nejsou myšlenkové hloubky jako 

v Kodani Michaela Frayna (Kašpar, 
2001), ale přesto Snímek 51 má co 
nabídnout – úvahou o průsečících, 
které mohly odvést život Rosalind 
Franklin úplně jiným směrem či smíř
livě metaforickým závěrem, kdy věda 
přechází v poezii.

IVAN ŽÁČEK

Divadlo v Celetné, Praha – Anna Ziegler: 
Snímek 51. Překlad Jitka Sloupová. Režie 
Filip Nuckolls, dramaturgie Lenka Bočková, 
výprava Petra Krčmářová, hudba Daniel 
Fikejz. Premiéra 12. března 2018.

Nevyrovnaná přízeň pro členy kvarteta
Hru současného britského autora 
Torbena Bettse Invincible z roku 2014 
opatřil překladatel Michal Zahálka 
názvem Kočka v oreganu – ukrývá 
totiž v sobě také narážku na kocoura 
Vinceho, „postavu“ v chytré konver
začce ne zanedbatelnou. A pod tímto 
titulem dílo v Divadle Kalich nyní 
nastudovala režisérka Lída Engelová. 
Českou premiéru ovšem toto střetnutí 
dvou manželských párů mělo v hradec
kém Klicperově divadle roku 2016 pod 
označením Vincenc – na repertoár byla 
v sezoně totiž nasazena i Kočičí hra.

Do městečka na severu Anglie se 
přistěhovali „lepší“ lidé Oliver a Emily 
s dětmi, levicová orientace ženy způ
sobila i to, že přibyli do ulice, kterou 
obývají příslušníci nižší střední třídy. 
Emily totiž chce, aby rodina žila mezi 
tzv. obyčejnými lidmi. Ty ve hře repre
zentují jejich sousedé Alan a Dawn. 
Při sbližování obou párů dojde k řadě 
tragikomických situací. Fanoušek 
fotbalu a piva Alan amatérsky maluje, 
této aktivitě se také „na vyšší úrovni“ 

věnuje Emily, což vede později ke střetu 
při vzájemném hodnocení jejich tvorby. 
Alanův miláček, kocour Vincenc, škodí 
na zahradě u Olivera a Emily, takže pán 
domu ho jednou v afektu zabije. Také 
dojde k jednorázovému intimnímu sblí
žení mezi Oliverem a Dawn… V kome
dii, která má stále trpčí a trpčí příchuť, 
se na konci Alan a Dawn dozvědí, že 
jejich syn padl ve vojenském angažmá 

Británie kdesi v zahraničí. Finále tedy 
rozhodně není happyendové.

Mohuli obě inscenace srovnat (tu 
hradeckou, pravda, z poněkud vzdá
lenější vzpomínky z loňského června), 
kvarteto v Klicperově divadle působilo 
v plánu jevištního díla vyrovnaněji. 
V elegantní inscenaci Petra Štindla byly 
charaktery rozvrženy při troše zjedno
dušení takto: Jiří Zapletal jako Oliver 

poměrně noblesní a distingovaný, 
Natálie Řehořová v partu Emily upřím
ně ideologizující, Jan Vápeník v roli 
Alana přiměřeně bodrý, ale citlivý, 
Kamila Sedlárová jako Dawn pak žena 
sice poněkud „oprsklá“, ale se srdcem 
i hlavou na pravém místě.

V pražské inscenaci na sebe strhávají 
pozornost Barbora Hrzánová a Radek 
Holub, ztvárňující „plebejský“ pár. Klára 
Cibulková se Zdeňkem Velenem za nimi 
svými kreacemi nezaostávají, ovšem už 
příchod obou hvězd (jejich začlenění do 
jevištního dění proběhne až pár minut 
po začátku) vzedme vlnu zvýšené divác
ké vstřícnosti. Hrzánová jako Dawn 
vepluje na jeviště diblíkovsky koketně 
a Holub svou přirozenou suverenitou 
spolehlivě rozesměje publikum.

Těžko odhadnout, zda první polovina 
inscenace mohla proběhnout jinak než 
jako „natěšené očekávání“ dalšího pří
chodu oblíbené dvojice. Inscenace sází 
víc na komediální situace než uměřeněj
ší hradecká verze, tento režijní rukopis 
ještě silně podtrhují reakce auditoria. 

Nechci povýšenecky mustrovat pub
likum, ale ozveli se po jadrném Jdi do 
prdele! aplaus, nejeví se mi premiérová 
atmosféra úplně optimální. Když po pře
stávce vývoj pokusu o porozumění mezi 
páry s odlišnou životní zkušeností zkra
chuje a dění na pódiu zvážní, mohou 
konečně Hrzánová s Holubem dokázat, 
že jsou výborní herci, disponovaní pro 
subtilní kresbu charakterů.

Hořké a docela beznadějné finále je 
ukončeno tanečním číslem (objevilo 
se už v průběhu inscenace jako vzpo
mínka na Alanovy oblíbené komiky 
Laurela a Hardyho). Záleží na naturelu 
diváka, budeli tuto ozdobu považovat 
za laskavé uhlazení posmutnělé pointy 
nebo za její zbanalizování.

JAN KERBR

Divadlo Kalich, Praha – Torben Betts: 
Kočka v oreganu. Překlad Michal Zahálka. 
Režie Lída Engelová, scéna Ivo Žídek, 
kostýmy Ivana Brádková, hudba Zdeněk 
Zdeněk, dramaturgie Johana Kudláčková. 
Premiéra 21. března 2018.

Eva Elsnerová  v zásadě vystavěla 
curieovský portrét...  
FOTO MArTIN SVOBODA

Kristýna Šajtošová  je výrazný 
levantský typ tmavých kučeravých 
vlasů... FOTO VOJTĚCH BrTNICKÝ

Radek Holub 
a Bára Hrzanová  
jako Alan a Dawn 
tančí FOTO 
rICHArD KOCOUrEK

KRITIKA
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Přehnané ambice Idiota
Na obálce programu k inscenaci Idiot 
v Divadle Rokoko vidíme představi
tele hlavní postavy na Kristově kříži, 
s výmluvným pohledem ukazuje svou 
zkrvavenou dlaň, v záhlaví kříže však 
místo výsměšného nápisu o židovském 
králi čteme: IDIOT. Bude snad insce
nace Pavla Kheka vhloubeným „kris
tologickým“ výkladem Dostojevského 
díla, který se neomezí jen na scénický 
přepis příběhu?

Začátek představení by tomu 
nasvědčoval. Začíná v úplné tmě, jež 
má být temnotou, neboť v ní probíhá 
rozhovor knížete Myškina s Parfenem 
Rogožinem po vraždě Nastasji Filipov
ny – když se rozsvítí, vidíme sedící 
ženskou postavu v bílých šatech se 
závojem. Poté však Myškin „normálně“ 
přijíždí do Petěrburku, cestou se sezna
muje s Rogožinem a tak dále. A před 
očima se nám v nezbytném zestruč
nění odvíjí románový příběh, v ničem 
nepřekračující pouhý povahokresebný 
výklad postav, charakteristický pro 
divadelní digest literárního díla.

V bílém je Myškin vracející se 
z bavlnky nervového sanatoria ve 
Švýcarsku a vstupující do tohoto (zlé
ho) světa, z něhož nemůže vyjít bez 
radikální úhony. Aleš Bilík je ve své 
roli přesvědčivý nejen podle vnějších 

atributů včetně kamaší, je skutečně 
„odjinud“. Léčil se jeho kníže v cizině – 
soudě podle nezáměrné bezelstnosti, 
s níž říká pravdu – pouze z padoucí 
nemoci, nebo také z autismu? (In mar
gine: Jsou havlovsky krátké kalhoty jen 
dílem náhody, nebo mají být znakem 
idealismu?) Jako protihráč knížete má 
Rogožin v podání Jiřího Hány potřebný 

realistický fundament a jejich ztlu
mený dialog na začátku druhé části je 
patrně nejlepší scénou inscenace.

Ivolgin Zdeňka Dolanského 
postrádá tragikomický ruský „roz
mach“, více méně estrádní figurkou je 
i Lebeděv (Viktor Dvořák). Je otázka, 
proč byla vzhledem k vyšším ambi
cím režií vypuštěna zrovna postava 

studentasouchotináře Ippolita Teren
těva, a tedy i jeho dialog s Myškinem 
o Holbeinově obrazu Mrtvý Kristus.

Málokdy si podrobně všímám kos
týmů, ale v této inscenaci působily 
obzvlášť u ženských postav velice 
výpravně. Rudá barva šatů Nastasji Fili
povny (Nina Horáková) jistě podtrhuje 
její vášnivost a „zkaženost“, ale když 

stojí při hýřivé scéně zády k obecen
stvu, působí její obnažené podvazky 
nechtěně hodně komicky. Bohužel 
dámy Jepančinovy jako by zůstaly uvěz
něny v „dobových“ krinolínách – včetně 
spanilé Aglaji Petry Tenorové. Kníže je 
nakonec nejen obdivován, ale i milován! 
Ale jak sám namítá Nastasje Filipovně, 
milovat může pouze láskou blíženskou, 
soucitnou, a když se ocitá v magnetic
kém poli lásky pozemské, vyznává obě
ma ženám, že je miluje. Aglaja je právě 
v této vyhrocené chvíli jakoby jen do 
počtu. Je poražena, ale nemůže být ve 
své prohře ani nevýrazná.

Ani výklad Idiota v Rokoku mi nedal 
zapomenout na krásnou absolventskou 
inscenaci studentů DAMU (režie Ond
řej Zajíc) skoro již před čtvrtstoletím, 
s Martinem Myšičkou v hlavní roli. Kolik 
invence a ryzosti a synergie s romá
novou předlohou! Obálka programu 
v Rokoku působí jako klamavá reklama.

JOSEF MLEJNEK

Městská divadla pražská – Fjodor 
Michajlovič Dostojevskij: Idiot. Překlad 
Tereza Silbernáglová. Režie a úprava Pavel 
Khek, dramaturgie Věra Mašková, scéna 
Adam Pitra, kostýmy Agnieszka Pátá-

-Oldak, hudba Vladimír Nejedlý. Premiéra 
10. března 2018 v Divadle Rokoko.

Bezprizorní Amor a Psyché
Inscenace Krása střídá nádheru je 
dalším z řady titulů, kterým soubor 
Geisslers Hofcomoedianten českému 
publiku přibližuje neznámá či málo 
známá díla barokní kultury. Tato 
záslužná snaha nicméně stojí před stej
nými otázkami jako při uvádění které
hokoli jiného titulu: Čím je zrovna toto 
dílo pro nás zajímavé? Jak konkrétně se 
nás dotýká?

Krása střídá nádheru je adaptací 
tragikomedie – baletu Psyché, jejímiž 
autory jsou Molière, Pierre Corneille, 
Phillip Quinault (písňové texty) a Jean

Baptiste Lully (hudba). Geisslers Hof
comoedianten ji uvádějí v české pre
miéře – překlad a úprava, provedené 
Helenou Kebrtovou a Petrem Haškem, 
vznikly právě pro potřeby souboru.

Příběh se drží antické mytologické 
báje o Amorovi a Psyché: Venuše žárlí 
na krásnou Psyché a nutí svého syna 
Amora, aby jí dopomohl zamilovat 
se do nějaké odpudivé bytosti, jenže 
Amor se do Psyché zamiluje, odnese ji 
do svého paláce a nakonec, přes nej
různější protivenství matky, dosáhne – 
též zásluhou nejvyššího boha Jupite
ra – toho, že Psyché může pojmout za 
manželku.

Inscenace Geisslers Hofcomoe
dianten, stejně jako předloha, je syn
tetickým útvarem. Spojuje činoherní, 
hudební i pohybové divadlo, což na 
účinkující klade vysoké nároky. Urču
jícím scénografickým prvkem je prů
hledná stavba, připomínající skleník. 
V něm, jako na nějakém Olympu, se 
postavy na začátku hry „rodí“, toto 
místo pak také představuje ústřední 
dějiště hry – Amorův palác, ve kterém 
Psyché pobývá. Michaela Váňová, hrají
cí Psyché, je oděna v bílém, má na sobě 
vlastně jen košili – představuje „sklení
kově čistou“ krásu, eroticky přitažlivý 
objekt, který ostatní, střídající bílé 
a černé oděvy, z těch či oněch důvodů 
atakují, snaží se ho, tak či onak, dobýt.

Do „paláce“, ležícího na vyvýšeném 
místě scény, se vstupuje různě. Mimo 
jiné i otvory v podlaze, což režiséru Pet
rovi Haškovi poskytuje příležitost při
cházet s četnými gagy. Jejich hlavním 
strůjcem je Jupiter (Martin Bohadlo), 
demiurg dění, který prostřednictvím 
rozmanitých akcí ovlivňuje dění 
v paláci – tu Psyché nabízí lákavé dary, 
tu ji svými dlouhými vlasy eroticky 
obluzuje… Haškova režie je vynalézavá, 
nabízí množství vtipů a vtípků. Díky 

nim se divák po celou dobu představení 
nenudí. Snaha hovořit převážně obra
zivými prostředky má ale svá úskalí: ne 
vždy se plně podaří vyjádřit to, o čem 
báj vypráví, a divák se pak v ději ztrácí. 
Někdy si režisér na závěr takové akce 
dopomůže dovysvětlujícím slovem – 
což působí dosti toporně.

Další problém skrývá rovina čistě 
interpretační, o jejíž náročnosti již 

byla řeč. Limity účinkujících (pěvecké, 
hudebně interpretační i činoherní) 
jsou patrné a přesvědčivost se tak 
poněkud snižuje. Michaela Váňová 
například zdařile zvládá pohybové 
party (které u její postavy dominují), 

potíže jí ale činí činoherní pasáže – 
konkrétně mluvní projev, který je mdlý, 
nevýrazný.

Největší potíž inscenace ale tkví ve 
výkladu textu. Mytologický příběh je 
podáván v příliš obecné rovině, režisér 
se jej nesnaží konkretizovat, vztáhnout 
k současnosti. Inscenace postrádá 
nějaký „spár“, který by diváka skutečně 
zasáhl. Míst, která opravdu zaujmou, je 
pomálu: tělesné souboje Amora a Psy
ché, náznak tématu psychických muk 
matky (Venuše), která „ztrácí“ svého 
syna, zamilovavšího se do jiné ženy.

Inscenace ve výsledku působí jaksi 
bezprizorně. Trpí především „ne

výkladem“.
MARTIN J. ŠVEJDA

Geisslers Hofcomoedianten Praha – 
Molière, Kebrtová, Lully, Hanzlík, 
Geisslers: Krása střídá nádheru. Překlad, 
dramaturgie Helena Kebrtová. Úprava 
Helena Kebrtová a Petr Hašek, režie 
Petr Hašek, hudba, hudební nastudování 
Tomáš Hanzlík podle Jeana-Baptista 
Lullyho, scéna a kostýmy Jitka Nejedlá 
a Ján Tereba, choreografie a pohybová 
spolupráce Kamila Mottlová. Premiéra 
17. března 2018 ve VILE Štvanice.

 (Ne)bezpečné vztahy 
literatury a divadla
Činohru Moravského divadla v posled
ní sezoně až s překvapivou četností 
přitahují nedramatické texty, většinou 
čtenářsky osvědčené prózy. Po úpra
vách Rollandovy novely Petr a Lucie 
a Werichovy pohádky Královna Kolo
běžka První se do repertoáru – ještě 
před chystaným nastudováním romá
nu Jana Vrby Boží mlýny – vklínily 
také Laclosovy Nebezpečné známosti. 
Jeden z nejslavnějších epistolárních 
románů si získal oblibu i na našich 
jevištích, kde je většinou uváděn v dra
matizaci Christophera Hamptona pod 
názvem Nebezpečné vztahy.

Pro olomoucký soubor ovšem 
režisér David Šiktanc připravil novou 
úpravu, kdy děj přenesl do současné 
Francie, kamsi do luxusního wellness 

centra mezi nudící se movitou hono
raci. Zpřítomnění příběhu dnešnímu 
divákovi konečně ve svém komentáři 
důrazně slibují i postavy obou hlavních 
hybatelů děje – vikomt de Valmont 
(Petr Kubes) a jeho někdejší milenka, 
markýza de Merteuil (Vladimíra Včel
ná), kteří se v rámci svých zvrhlých 
hrátek rozkošnicky touží pomstít jeden 
druhému.

Román v dopisech není nej
snadnější předlohou pro divadelní 
zpracování, a tak se snaha vsadit na 
jistotu populárního díla může snad
no proměnit v lítý boj s původním 
textem. Šiktancovi se nicméně daří 
budovat pozoruhodný tvar, kdy prolíná 
linii osobního boje obou manipulá
torů – nejednou v rámci zcizovacích 

momentů v ostrých filmových střizích 
zručně vystupujících z rolí – s rovinou 
víceméně chronologicky uspořádané
ho děje přibližujícího osudy ostatních 
postav, jejich obětí. Jistý problém ale 
nastává v okamžicích, kdy Šiktanc 
hrdinům vkládá do úst rozmluvy 
nad závažnými aktuálními problémy, 
jako je například uprchlická krize. To 
bohužel bez zásadnějšího rozvinutí do 
širších souvislostí a s výraznější moti
vací postav vyznívá leckdy zbytečně 
tezovitě a není to využito ani k důraz
ně ironickému pohledu na zhýralou 
společnost. Tyto aktualizace pak také 
místy utlačují i ono hlavní románové 
téma milostných manipulací, které – ač 
zasazeny do uvolněnější doby 21. stole
tí – absurdně vyznívají mnohem krutěji 

než v předloze, jako je tomu v případě 
scény znásilnění Cecilie Valmontem.

Olomoucké Nebezpečné známosti 
tak zůstávají široce rozkročeny mezi 
minulostí a současností, přičemž svá
dějí spíše obecnější souboj mravnosti 
a perverze a nabízejí především for
málně propracovaný tvar, v němž jsou 
emoce často přehlušovány touhou po 
vnějškové dokonalosti.

PAVLA BERGMANNOVÁ

Moravské divadlo Olomouc – Choderlos 
de Laclos: Nebezpečné známosti. Překlad 
Dagmar Steinová. Režie a dramatizace 
David Šiktanc, dramaturgie Michaela 
Doleželová, scéna Nikola Tempír, kostýmy 
Petra Krčmářová, hudba Ondřej Švandrlík. 
Premiéra 17. března 2018.

Psyché  (Michaela Váňová) představuje 
„skleníkově čistou“ krásu, ostatní se ji 
snaží dobývat FOTO MArIANNA BOrECKÁ

Vikomt de Valmont  (Petr Kubes) svádí 
cudnou Madame de Tourvel (Natálie 
Tichánková) FOTO JAN PrOCHÁZKA

 KRITIKA

Aleš Bilík  jako 
kníže Myškin 
a Jiří Hána jako 
Parfen Rogožin 
v divadelním 
digestu Dosto-
jevského díla  
FOTO ALENA 
HrBKOVÁ
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Katharina Schmitt (1979) studo
vala v letech 2001–2006 činoher
ní režii na DAMU. Poté režírovala 
na různých pražských scénách – 
v Divadle Komedie, MeetFacto
ry, ve Studiu Hrdinů, ale také 
například v Činoherním studiu 
Ústí nad Labem a v Divadle 
F. X. Šaldy Liberec. Její inscenace 
mě vždycky přitahovaly experi
mentálností a vizuální propraco
vaností.

LENKA DOMBROVSKÁ

To však neznamená, že by byly opulentní 
a pompézní. Spíše jsem cítila snahu vyprá
vět divadelní příběhy stejně silně skrze slo
vo a obraz (nebo spíše prostor). Což může 
vypadat na první pohled těžko slučitelně 
s jejími dalšími činnostmi – rozhlasovou 
režií a psaním dramatických textů. A pak 
začala inscenovat opery – nejprve pro ost
ravský festival NODO a poté pro Národní 
divadlo. Katharina zkrátka svou tvorbou 
dokazuje, že není dobré škatulkovat a přijí
mat věci, jak se nám jeví na první pohled.

V Čechách jste vnímána spíš jako režisér-
ka a v Německu jako dramatička. Jak se 
to stalo?

Psaní vždycky bylo důležitou součástí 
toho, co jsem dělala, ale ještě během studií 
na DAMU jsem rozhodně neměla plán ani 
přání stát se dramatičkou. Pak se ovšem 
udála taková věc, hned po studiích – v roce 
2007 – jsem v Německu vyhrála Lenzovu 

cenu pro dramatickou literaturu. Což je 
poměrně významné ocenění.

Za jakou hru jste tu cenu dostala?
Za Knock Out, hru o západoněmeckém 

terorismu sedmdesátých let. V Čechách 
jsem v roce 2008 text režírovala pro rozhlas, 
v Německu se hrál v různých divadlech. 
Inscenace měly docela úspěch a vše dostalo 
takovou zvláštní dynamiku – obdržela jsem 
nabídku od nakladatelství. Tak se stalo, že 
mě v Německu vnímají spíše skrz texty. 
A i když cesta z Berlína do Prahy trvá jenom 
tři a půl hodiny, málokdy se stává, že se 
někdo přijede podívat na moje režie.

Teď se to ale snad podařilo 

prolomit – budu v Mnichově režírovat 
operu Alles klappt, ke které jsem napsala 
také libreto. Pro mě je čím dál smysluplněj
ší, když mohu spojit vlastní psaní a režii. 
Nechci, aby se jedna moje činnost vykláda
la jako protipól té druhé. Zajímá mě prolnu
tí literárního a vizuálního narativu. Moje 
přemýšlení je takové.

ROZHLASOVÁ  
A PERFORMATIVNÍ  
TVORBA

V New Yorku jste režírovala svou hru Sam 
a v pražském Národním divadle operu 
Žádný člověk, ke které jste vytvořila 
libreto. Ještě někdy jste vlastní texty reží-
rovala?

Často jsem v divadlech inscenovala 
rozličné adaptace nedramatických tex
tů, ale žádnou další vlastní hru jsem už 
nerežírovala. V rozhlase ovšem poměrně 
často – Obrázek mládí, V kožichu a Knock 
Out vlastně dvakrát. A také Molyneuxovu 
otázku, kterou uvedu na podzim jako per
formanci v Berlíně a Praze.

O čem Molyneuxova otázka pojednává?
Text vychází ze série rozhovorů s lidmi, 

kteří se narodili nevidomí, a mě zajímalo, 
jak někdo, kdo nemá vizuální základ, tvoří 
narativy. Na základě těch rozhovorů vznikl 
text, který se odehrává v darkroomu. Muž 
přijde, vyspí se s ženou, žena odejde. Dialog 
mezi nimi je dost abstraktní, kvůli tomu 
jsem se snažila o přehlednou dramaturgii 
jednání.

Molyneuxovu otázku jsem na podzim 
loňského roku režírovala ve spolupráci se 
skladatelem Michalem Ratajem pro rakous
ký i český rozhlas. Vznikla tak německoja
zyčná a českojazyčná verze; obě se vysílaly 
koncem listopadu loňského roku. A nyní 
připravuji Molyneuxovu otázku jako per
formanci v galerii Eigen + Art Lab v Berlíně 
a ve Studiu Hrdinů v Praze. Chtěla jsem, 
aby byla uváděna v prostoru, který je určen 
vyloženě pro vizualitu, aby tím mohla 
být vizualita popřena. Tím se také spojují 
témata, která mě zajímají – oba jazyky, ve 
kterých žiji a pracuji, a taky rozhlasová 
a performativní tvorba.

Jak došlo k tomu, že jste režírovala 
svou hru SAM v New Yorku?

Přihlásila jsem se na rezidenci do 
newyorského Watermill Centra s hrou SAM, 
kterou v Čechách velice dobře režírovala 
Kamila Polívková. Oni si tu hru vybrali a já 
jsem si ke spolupráci vybrala scénografku 
a výtvarnou umělkyni Marshu Ginsberg. 
Seznámily jsme se už v roce 2007 v Jen
ském divadle, kde vytvořila scénu pro 
inscenaci Knock Out.

Myslím, že jsem tu rezidenci dostala 
i proto, že roční performance Cage Piece 
tchaiwanského umělce Tehchinga Sama 

Hsieha, která byla pro můj text výchozím 
bodem, se odehrávala právě v New Yorku. 
Hsieh se dokonce na náš malý projekt přijel 
podívat do Watermill Centra. Což pro mě 
bylo důležité setkání.

S Marshou jsem potom pracovala 
i v Praze, dělala scénu k inscenaci on není 
jako on Elfriede Jelinekové v Meetfactory. 
Momentálně pracujeme na novém operním 
projektu.

OPERNÍ REŽIE

Jak jste se dostala k režírování opery? 
Dostala jste nabídku, nebo to byla vaše 
touha?

Oboje. Jsem z hudební rodiny, můj děde
ček byl wagnerovský pěvec, zpíval v Bay
reuthu. Vždycky jsem k opeře měla velký 
respekt. Na hudebním divadle mě přitahuje, 
že emoční vyprávění je vázáno na hudbu. 
V opeře se více než v činohře pracuje 
s metaforou a všichni na ni hned přistoupí, 
není třeba vysvětlovat, že ty velké obrazy 
nejsou realistické, s čímž činohra musí do 
dneška trochu zápasit.

Můžete prozradit něco o hudebním 
projektu Alles klappt, který připravujete?

Je to inscenace, která vzniká pro festival 
Biennale für neues Musiktheater. Letošním 
tématem jsou soukromé věci, Privatsachen. 
Oslovili nejdříve Ondřeje Adámka, který – 
i když to tady není úplně známé – patří 
k nejznámějším a nejúspěšnějším mladým 
skladatelům v Evropě. A od něj pochází 
téma, které zpracováváme.

Ondřej dlouho nevěděl, že pochází 
z židovské rodiny, dozvěděl se to až 
v pubertě. V pozůstalosti rodiny jeho 
matky se našla spousta dopisů z různých 
táborů a všechny jsou velice pozitivní, píše 
se tam, jak se mají všichni skvěle a jak si 
užívají společný pobyt. To je první výchozí 
materiál. Druhým je takzvaný Treuhandka
talog, který vytvořil Ondřejův děda Alfred 
Pokorný pro židovskou obec v Praze. Je to 
vlastně realitní katalog, kde se byty zabave
né židovským rodinám nabízejí árijcům. Je 
tam použit výrazně propagandistický jazyk.

Traumata druhé světové války byla 
velkým uměleckým tématem pro generaci 
mých rodičů a německé divadlo z toho 
obzvlášť v osmdesátých a devadesátých 
letech žilo. Zpočátku pro mě bylo těžké roz
hodnout se, jak k tématu formálně přistou
pit. Nebyla jsem si jistá, jestli dokážeme 
najít nové obrazy a říct něco, co ještě řeče

no nebylo. Hledali jsme klíč, který téma 
spojí s dneškem. Nakonec jsem se rozhodla 
téma vyprávět jako příběh věcí versus pří
běh lidí. O věcech, které cestují od člověka 
k člověku a přežijí války a pogromy. Všichni 
jsme v našich starých hezkých bytech 
obklopeni věcmi, které mají za sebou příbě
hy, o nichž nevíme.

Ondřej předminulý týden dopsal 
hudbu, začátkem května začneme zkoušet 
a 6. června bude premiéra.

DVA SVĚTY

Když píšete pro české divadlo, tvoříte 
v češtině, nebo v němčině?

Česky jsem napsala pouze libreto k ope
ře Žádný člověk, vycházeli jsme hodně 
z archivních materiálů, ale jinak píšu 
německy. V češtině přece jen říkám nebo 

KATHARINA SCHMITT:

Vedu umělecký dialog  
s lidmi a místem, kde tvořím

Inscenace na motivy scénáře Ester 
Krumbachové a Jana Němce O slavnosti 
a hostech  (režie Katharina Schmitt,  
premiéra 1. května 2015 ve Studiu Hrdinů)  
FOTO VIKTOr KrONBAUEr

FO
TO

 E
VA

 P
UE

LL
A

Baví mě 
pracovat 
s perspekti-
vou, ale ne 
vždycky s tou 
centrální, 
aby si divák 
uvědomil, že 
interpretaci 
může také 
vidět.

Zuzana Stivínová 
a Ivan Lupták  
v inscenaci Zpráva 
pro Akademii, 
která vznikla podle 
povídky Franze Kafky 
(režie Katharina 
Schmitt, premiéra 
22. února 2018 ve 
Studiu Hrdinů)  
FOTO PETEr FABO

ROZHOVOR
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píšu to, co říct umím, ne všechno, co 
bych chtěla.

Jak vybíráte témata pro své hry?
Snažím se vytvářet inscenace pro 

města a divadla, ve kterých budou uvá
děny. S dramaturgem Lukášem Jiřičkou 
a skladatelem Jiřím Kadeřábkem jsme 
se rozhodli, že téma opery Žádný člo
věk musí souviset s Prahou, protože 
to byla objednávka Národního divadla. 
Silnou vizuální inspirací byla kniha 
Případ Stalin Hany Píchové. O pomní
ku jsem něco málo věděla, navíc byd
lím na Letné, když pobývám v Praze, 
ale fotky stavby a torza po demolici na 
mě udělaly obrovský dojem. Je to tak 
megalomanské a v tom megalomanství 
dost nečeské. A touha po velikosti, kte
rá člověka přesáhne, je výsostně operní 
téma.

Vybírám si tedy látky pro zpracová
ní na základě intuice a trochu i náhody. 
Ale vždy je to dialog s lidmi a místem, 
kde pracuji.

Kde je váš domov? V Berlíně, nebo 
v Praze?

V Berlíně, je to samozřejmě spojeno 
s rodným jazykem, i když v Čechách 
pobývám stále dost často. Rozloučila 
jsem se s představou, že najdu jedno 
místo, kde budu mít všechno.

Čím je pro vás odlišný Berlín a Pra-
ha? Nebo lidé v něm?

Myslím, že podobných věcí je 
v obou městech více než těch rozdíl
ných. Vnímám spíš estetické rozdíly, 
pak samozřejmě rozdíly ve společen
ském diskursu a aktuálních tématech. 
Například debata o feminismu vypadá 
v Čechách mnohem hůř než v Němec
ku, a to i v Německu mi přijde dost 
děsivá.

V čem je ta debata odlišná?
V Čechách vnímám silnou tendenci 

tvrdit, že tato otázka je již vyřešená 
a že tady panuje rovnoprávnost. 
A vůbec to tak není. Česká společnost 
mi připadá dost sexistická a je těžké 
o tom mluvit. Jeden příklad za všech
ny: první česká odborná konference 
o MeToo, na které promluvilo dvanáct 
mužů a jen čtyři ženy a argumentovalo 
se pářením tučňáků. Snažíte se vést 
debatu o sexuálním obtěžování na 
pracovišti, o měnitelných sociálních 
strukturách na poli práce a čelíte argu
mentům z říše zvířat.

Berlín je ovšem spíš takový ostrov, 
i v Německu existují obrovské rozdíly 
v myšlení společnosti. Teď budu praco
vat v Mnichově a to je hodně konzerva
tivní město. Pak vám řeknu poznatky 
o tomto místě.

Zažila jste někdy jako dramatička 
nebo režisérka diskriminaci?

Naštěstí ne. Na začátku své kariéry 
jsem občas narazila na technické slož
ky v divadle, ale takovou zkušenost 
mají jistě i muži.

ZLATÝ FOND ČESKÉHO UMĚNÍ

Co vám dalo studium v Praze na 
DAMU? Obohatilo vás to, že jste stu-
dovala v Čechách, a ne v Německu?

Určitě. V té době jsem se velice 
zajímala o východní Evropu, proto 
jsem přijela. Tehdy jsem měla pocit, 
že se nestanu tou osobou, kterou chci 
být, pokud zůstanu doma. Chtěla jsem 
chvíli žít někde, kde nikoho neznám.

Je to obohacující, i když pozice 
cizinky není vždycky jednoduchá. 
Lidí, kteří žijí mezi dvěma zeměmi, je 
plno. V Mnichově bude s námi spolu
pracovat scénografka Patricia Talacko, 
která žije v Praze, ale hodně pracuje 
v Německu. Má české rodiče, kteří 
emigrovali do Švýcarska, a stejně jako 
já žije v těchto dvou světech. Ondřej 
Adámek vlastně taky, ten ovšem ještě 
studoval v Paříži.

Dosud jste nerežírovala žádnou 
českou hru. Proč? Existuje vůbec 
nějaká, která vás zaujala?

Vzpomínám si na jeden seminář 
českého divadla na DAMU, kde jsem 
se smála názvu Zlý jelen, protože mi 
přišlo absurdní aplikovat morální 
kategorii na zvíře. A učitelkami tehdy 
říkala: Katharino, vy nevíte nic o české 
dramatice a smějete se, to je přece náš 
úplně zásadní text.

Četla jsem toho poměrně dost, ale 
žádná hra mě zatím neoslovila tolik 
jako třeba Ivan Blatný nebo scénář 
k filmu O slavnosti a hostech Jana 
Němce a Ester Krumbachové, který 
jsem adaptovala v roce 2015 pro Studio 
Hrdinů. To souvisí nejspíš s tím, že 
vlastně klasické divadelní hry moc 
neinscenuji, často mě baví jiné žánry 
a formy.

Proč jste si vybrala téma O slav-
nosti a hostech pro svou inscenaci ve 
Studiu Hrdinů?

To je film, který jsem viděla na 
DAMU a patří vedle děl Ivana Blatné
ho, Věry Chytilové a Leoše Janáčka do 
mého zlatého fondu českého umění. Je 
to neuvěřitelné dílo v základní meta
foře. Fascinuje mě, že ta metafora je 
analýzou chování lidí – tehdy i dnes. Je 
tomu tak i díky tomu, že Ester Krum
bachová a Jan Němec film vyklidili od 
všech dobových zmínek a narážek. Od 
prvního zhlédnutí jsem to chtěla adap
tovat, tak jsem to Honzovi Horákovi 
navrhla a možná trochu naivně jsme se 
do toho pustili.

DIVADELNÍ PROSTOR

Vy jste tou inscenací rozžili celý 
Veletržní palác. Vůbec mi připadá, že 
se scénografem Pavlem Svobodou 
jste nebývale vizuálně vynalézaví 
a odmítáte chápat rozdělení divadel-
ního prostoru na jeviště a hlediště, 
což jste dokázali i v nedávné Zprávě 
pro Akademii.

Už jsem takto pracovala v inscenaci 
England, kterou jsme uváděli v Meet
Factory. Tam se také diváci pohybovali 
po prostoru, a vlastně kdybych mohla, 
tak bych takhle asi inscenovala častěji. 
Baví mě pracovat s perspektivou, ale 
ne vždycky s tou centrální, aby si divák 
uvědomil, že interpretaci může také 
vidět. Že to, kde stojí, může ovlivnit, co 
vidí.

V inscenaci O slavnosti a hostech 
je například důležité, jak blízko stojíte 
u hostitelky, pak také že ve filmu jste 
svědky procházky, pro mě tedy bylo 
nepředstavitelné to v divadle vyprávět 
bez pohybu. A v neposlední řadě je 
zde ještě prostor Studia Hrdinů, což 
je vlastně betonová díra. Naším cílem 
bylo, aby bylo všude cítit nebezpečí, 
aby začátek každé ze tří částí byl hrů
zostrašnější. Na začátku to vypadá 
ještě docela vtipně, i když jsou všude 
lidi a nikdy nevíte, kde se ještě objeví. 
Z posledního prostoru už nemůžete 
uniknout.

Ovlivňují vaše inscenace třeba 
i jiná divadelní díla, která jste viděla? 
Já mám pocit, že vás možná trochu 
víc inspiruje performativní a výtvar-
né umění…

Je to tak, ovlivňuje mě spíš výtvar
no a performance. Významná je pro 
mě práce německé vizuální umělkyně 
a choreografky Anne Imhof, která loni 
vyhrála benátské Bienale s performan
cí Faust, či rumunské choreografky 
performerky Alexandry Pirici. Ale 
chodím také dost do divadla – na 
činohru i operu. Významná a inspira
tivní pro mě byla loni například opera 
Tannhäuser v Bavorské státní opěře, 
kterou režíroval Romeo Castellucci. 
Imhof, Pirici a Castellucci jsou všich
ni umělci, kteří pracují na rozmezí 
výtvarného umění a divadla. Pro mě 
je toto rozmezí momentálně nejzají
mavější.

Jak vypadá vaše vizuální inspirace 
v praxi? Jdete se podívat na výstavu, 
nebo hledáte různé fotky, které vás 
mohou inspirovat?

Ano, to také. Chodím na výstavy 
a zajímám se o současnou vizuální 
kulturu, to mi připadá u mé práce ale 
naprosto samozřejmé. Když jsem se 
zmínila o rozmezí mezi vizuálním 
uměním a divadlem, šlo hlavně a pře
devším o kontext, který je pro mě 
inspirativní. Co se stane, když postaví
te sochu do divadelního kontextu, co 
když postavíte performera do muzea? 
Stalo se lidské tělo výstavním expo
nátem? Dá se jen konstatovat, že per
formance je v době postinternet artu 
velmi oblíbený žánr v muzeích.

Snaha vyprávět inscenaci hlavně 
a především vizuálně a na základě 

energie herců stála i na začátku Zprávy 
pro Akademii, která měla teď v únoru 
premiéru ve Studiu Hrdinů. Pro mě 
bylo u některých kritických reakcí pře
kvapující, že pro někoho tato formální 
volba byla těžko přijatelná. Divadlo 
vnímám jako vizuální médium, Studio 
Hrdinů se profilovalo jako místo pro 
formy mezi vizuálním uměním a čino
hrou. A v centru Zprávy pro Akademii 
byla, pří vší vizuálnosti, herecká inter
pretace Zuzany Stivínové.

V Čechách často spolupracujete 
se stejnými herci. Je pro vás přínos-
né, že je znáte?

Do Prahy se vracím z osobních 
důvodů a pak také kvůli svým spolu
pracovníkům. Třeba Ivana Uhlířová mě 
naučila hodně o herectví. Nebo scéno
grafové Pavel Svoboda a Patricia Talac
ko, dramaturg Jakub Režný – všichni 
tito umělci jsou pro mě velmi důležití. 
Je to luxus, dlouhodobě s někým spo
lupracovat a nemuset pořád začínat od 
nuly. Doufám, že to cítí stejně.

György Ligeti: Aventures & Nouvelles 
Aventures  (režie Katharina SCHMITT, 
premiéra 27. června 2016 na festiva-
lu Ostravské dny nové hudby) FOTO 
ArCHIV NODO

Jesse Lenat  v performanci SAM  
(režie Katharina Schmitt, premiéra 
21. října 2012 ve Watermill Centru 
v New Yorku) FOTO MArSHA GINSBErG

Karel Roden v inscenaci SAM  (režie 
Kamila Polívková, premiéra 27. dubna 
2012 v Divadle Komedie) FOTO VIKTOr 
KrONBAUEr

Katharina Schmitt? Je to několik let 
minulost: Sedíme proti sobě u malé-
ho stolku a opatrně kroužíme kolem 
možné spolupráce na inscenaci jis-
tého divadelního textu. Shodneme 
se, že se necítíme být vázáni žádným, 
předtím již nalezeným, schématem 
a že oba věříme v to, co se nazývá 
autonomní myšlení (které zasahuje 
mimo jiné i do divadla). Když pak 
před Katharinu na stolek pokládám 
drobný, ne zrovna obvyklý předmět 
s tím, že to je podle mne prostorová 
metafora onoho divadelního textu 
a když jí změníme měřítko a položíme 
na jeviště, je to prostorově vyřešené… 
mám poněkud obavu, že spolupráce 
tím skončí. A ono ne. Naopak si od 
té doby mohu užívat při spolupráci 
s ní luxus neopakujícího se přístupu 
k prostoru a otázek s ním spojených. 
Stejně tak se mohu těšit na její vyna-
lézavost při hraní si s tím, co pro režij-
ní práci navrhuji nejradši: metaforické 
nástroje – cosi jako kouzelnické hůlky, 
k nimž však musí režie umět nalézat  
vlastní „abrakadabra“. Katharina 
Schmitt jej nalézat umí.

PAVEL SVOBODA

ROZHOVOR
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3. dubna 2018KULATÝ STŮL

V Divadelních novinách 
18/2017 jsme uveřejnili kulatý 
stůl nazvaný O pražské diva
delní mapě. Zaznělo v něm, 
že Divadlo Archa je dnes 

„vyčerpané“, respektive že 
jeho tvůrci by mohli své vize 
mnohem lépe naplňovat. 
Ředitel divadla Ondřej Hrab 
na to reagoval dopisem O co 
Arše jde?, který jsme uveřej
nili ve zkrácené verzi v DN 
20/2017 (a v celém znění na 
webu), ve kterém dokládal 
pravý opak. Jak to tedy s Diva
dlem Archa je?

Diskutovali o tom taneční publicist-
ka Nina Vangeli, nezávislá novinářka 
Marie Reslová, politický a hudební 
publicista a performer Alex Švam-
berk, nezávislý publicista Martin 
Macháček a redaktor Divadelních 
novin a šéfredaktor Taneční zóny 
Vladimír Hulec. Nezkrácenou verzi 
kulatého stolu najdete na webových 
stránkách DN.

O CO ARŠE JDE?

ŠVAMBERK: Divadlo Archa je a od 
svých začátků v devadesátých letech 
vždy byla stagiona a tak je třeba je 
vnímat a hodnotit. Původní projekty, 
které iniciovalo či produkovalo, jsou 
podle mne jen vedlejším, ne až tak 
podstatným produktem. To hlavní je, 
co Divadlo Archa přiváželo a přiváží ze 
zahraničí, s čím pražského, potažmo 
českého diváka seznamuje.
VANGELI: Ano, exkluzivita prostoru 
a exkluzivita uměleckého programu, 
především zahraničního, byly důvodem, 
proč se kolem přelomu století stala 
Archa kultovním divadlem pro místní 
publikum a rychle získala i mezinárodní 
renomé. Poté co v devadesátých letech 
vzniklo v bývalém Divadle E. F. Buriana, 
razantně architektonicky upraveném 
a technologicky modernizovaném, 
nadstandardní místo pro up to date pro
gram. Sám pojem divadlo se tím posu
nul a rozšířil. To Arše umožnilo vstoupit 
i do mezinárodního kontextu, stala se 
známou ve světě. Tato exkluzivita však 
v poslední době poněkud bledne.

Již delší dobu vidíme, že v Arše 
začala dominovat sociální a politická 
témata nad uměleckými nároky. Na 
první pohled se může zdát, že tato 
sociální a politická témata jsou zásluž
ná, že je to nějaký bonus. Bonusem by 
to mohlo být, kdyby si tyto produkce 
udržely zároveň i vysoký standard 
umělecký, onu již jednou dosaženou 

uměleckou exkluzivitu. To je to, co od 
Archy očekávám. Není to sociální insti
tuce, je to instituce umělecká a jako 
taková je veřejně podporována. Nedo
stává granty z nějakého sociálního 
programu, ale z uměleckého.

JAK OSTATNÍ VNÍMAJÍ DIVADLO 
ARCHA OD DEVADESÁTÝCH LET 
PO DNEŠEK?

RESLOVÁ: Já Archu vidím podobně. 
V době, kdy vznikala, byl založen 
i časopis Svět a divadlo, kde jsem pra
covala, a velmi dobře si pamatuju, jak 
objevné osobnosti Ondřej Hrab do 
Archy vozil a co znamenalo v českém 
kontextu, že jsme mohli vidět Mina 
Tanaku, Roberta Wilsona, Dogtroep, 
DV8 a další. To byly všechno zásadní 
události, ohromně inspirativní pro celý 
český divadelní kontext. Po roce 2000, 
se to zlomilo a Archa přestala být tím 
exkluzivním prostorem, jak jej Nina 
velmi dobře pojmenovala. Začala ale 
zavádět takzvané rezidence, pracovali 
tam Skutři, Rosťa Novák, režíroval 
Pitínský, byla tu ambice uvádět sou
časnou autorskou tvorbu, premiéru 
tu mělo Havlovo Odcházení. To bylo 
období, které ještě pořád bylo zajímavé, 
i když jiným způsobem než to počá
teční. A pak před pěti, šesti, sedmi lety 
se v Arše objevil program sociálního 
a dokumentárního divadla garantova
ný Janou Svobodovou, který zůstával 
co do invenčnosti a přesvědčivosti 

formy daleko za objevností skupin, 
které tento žánr v Čechách proslavily, 
jako Rimini Protokoll nebo She She 
Pop, ale i českých pokusů o dokumen
tární divadlo, jak je známe z tvorby 
Jiřího Havelky. Založit umělecké smě
řování divadla s tak velikým technic
kým a uměleckým potenciálem, jako je 
Archa, na takto vymezeném programu 
považuji za chybu. Archa je prakticky 
jediné divadlo v Praze, které má velký 
black box a takové technické vybavení, 
že se v něm dá dělat moderní divadlo. 
Má dva prostory, jež by denně mohlo – 
a mělo – naplňovat. Když se dívám na 
program Archy, většinou tam kromě 
produkcí Jany Svobodové vidím jen 
pár divadelních představení do měsíce, 
soubory, které tam dnes mají vícemé
ně domovskou scénu: Vizita, Vosto5 
nebo příležitostné výtvarnědivadelní 
projekty Petra Nikla. Jednou do roka 
stále stejná jména ze zahraničí jako 
Tanaka nebo Vim Vandekeybus. A pak 
už jen publicistickoliterární pořady, 
pásma, debaty, sem tam koncert. Archa 
je pro mě už několik let prostor, který 
neprodukuje program adekvátní svým 
možnostem a veřejné podpoře.

JAK JE TO S KONCERTY, KTERÉ 
ARCHA PRODUKUJE A HOSTÍ?

ŠVAMBERK: V Arše vždycky byly 
i špičkové koncerty. Vždyť ji otevíral 
John Cale s Minem Tanakou. I těch je 
dnes míň. Ale jejich nabídku určují 
agentury, které sem hudebníky vozí. Je 
třeba si uvědomit, že koncerty vesměs 
byly a jsou pořádané někým jiným, a to 
už od devadesátých let. Většinou 10:15 

Promotion. Vlastními produkcemi byla 
jen účinkování The Residents, Allena 
Ginsberga, Philipa Glasse, možná Dia
mandy Galás a Meredith Monk. A je tře
ba si uvědomit, že devadesátá léta byla 
pro západní kapely extrémně zajíma
vá – jet do Osteuropy, do magické Prahy, 
za bývalou železnou oponu, je lákalo, 
takže byly ochotné přijet za velmi níz
ký honorář. To už je pryč. Dnes jsme 
vyspělou evropskou zemí a musíme se 
řídit kapitalistickými kritérii. Celý ten 
problém je tedy podle mne především 
ekonomický.

ARCHA DNES

VANGELI: Ondřej Hrab zdůrazňuje 
demokratické mechanismy, ale demo
kratické mechanismy nejsou to, co 
vytváří tvář umělecké organizace. Tu 
vytváří silný autorský názor, autorské 
gesto, silný názor zúčastněných uměl
ců. Není nutné rozvíjet publikum. To 
je heslo, které nesnáším. Je třeba umět 
přilákat už rozvinuté publikum. To 
přece Archa vždy uměla. Divadlo není 
osvětová organizace, divadlo je vzácná 
umělecká Mekka, která by se neměla 
proměňovat v lidovou školu umění. 
Dnes je v programu Archy každou dru
hou položkou nějaký kurs pro různé 
skupiny obyvatelstva. Ale jakmile se 
začne umělecká organizace chovat jako 
výchovná – a to bych ráda zdůraznila –, 
spěje ke zkáze. A také bych uvítala, kdy
by Archa zůstala především divadlem, 
ne hudebním a zábavním klubem. Těch 
je v Praze dvanáct do tuctu. Hrab ve své 
charakteristice Archy zdůrazňuje také 
členství v mezinárodních institucích. 
Toho si samozřejmě musíme nesmírně 
vážit a chápu, že je to důležité, ale musí 
to mít viditelný výsledek pro diváky.

RESLOVÁ: Divadlo musí fungovat 
tady a teď. Pakliže dokumentární diva
dlo, které v posledních letech vidíme 
v Arše, tady a teď zas tak úplně neko
munikuje, nelze čekat na to, až přijde 
doba, kdy komunikovat bude.
HULEC: Jsem velkým příznivcem doku
mentárního divadla a myslím, že co se 
týká dramaturgie cílené tímto směrem, 
Arše křivdíte. Problém současné Archy 
vidím jinde. Z jedné strany – jak už zde 
zaznělo – snižujícím se koeficientem 
zahraničních souborů a z druhé – a to 
je podle mě závažnější problém – velmi 
malou, až mizivou aktivitou směrem 
ke zdejšímu divadelnímu dění a komu
nikací s ním. Divadlo Vosto5 – jak je 
mám rád – přece není soubor, který by 
měl mít v Arše exkluzivní postavení. 
Nemluvě o Jaroslavu Duškovi. Vždyť ten 
ani nemůže využít kvalitní technologie, 
kterými Archa disponuje.

SOUČASNÁ GENERACE

HULEC: Je symptomatické, že když 
jsem hledal účastníky naší diskuse 
a oslovoval mladší kritiky, tak nikdo 
neměl zájem. Sledují Jatka78, Stu
dio Hrdinů, Palác Akropolis, Ponec, 
Divadlo Alfred ve dvoře, MeetFactory, 
Venuši ve Švehlovce, VILU Štvanice, 
strašnické Divadlo X10, ale Archu 
vyjma hostujících festivalů PDFNJ, 4 + 4 
dny v pohybu či Tanec Praha v podstatě 
nenavštěvují. Podle nich není důvod. 
To je obrovský pád oproti devadesátým 
letům. Jediný, kdo přijal mé pozvání, 
byl Martin Macháček. Jak vy, Martine, 

vnímáte současné Divadlo Archa, neza
tížen osobním vztahem k Ondřeji Hra
bovi ani sentimentem k devadesátkám?
MACHÁČEK: Tady padaly argumen
ty pro nebo proti dokumentárnímu 
divadlu. Já si ale myslím, že problém 
Archy je hlavně v tom, že se staví do 
elitářské pozice, že chce být arbitrem 
demokratických hodnot, které jsou ale 
nahlíženy z nesmírné výšky, v podstatě 
nadřazenosti, a že skutečné problé
my, které dnes tuto společnost trápí 
a možná do několika let ještě trápit 
budou, nedokáže ve svém programu 
ani ve své – řekněme – společenské 
angažovanosti adekvátně vyhodnotit 
a reagovat na ně. Tím, jak si Archu spo
jujeme s Václavem Havlem – a Archa 
sama se tak profiluje –, tak bych čekal, 
že Archa bude aktuálněji a razantněji 
přistupovat k tomu, že tady sílí xeno
fobie, nacionalismus a podobné ten
dence. Arše blízké drážďanské kulturní 
centrum Hellerau se stalo v Německu 
významnou a velmi aktivní, odvážnou 
opozicí Pegidě. Pegida v podstatě zra
dikalizovala Drážďany a Hellerau bylo 
jedním z mála center, které proti ní 
důsledně vystupovalo. Ne jako sociál
ní instituce, ale právě jako umělecký 
prostor. Program je tam strukturovaný 
tak, aby demytizoval národní patos 
a dal viditelný veřejný prostor demo
kratickým názorům a postojům. Právě 
to mi v Arše chybí. Čekal bych, že svůj 
program bude Archa tímto směrem 
důsledně a odvážně naplňovat. Právě 
dokumentární divadlo ten potenciál 

Divadlo Archa a jeho diváci.  Koncert 
amerického dua CocoRosie, květen 
2016 FOTO JAKUB HrAB

Divadlo Archa: Vlajková loď 
alternativy, nebo Titanic?

V březnu 2017 tančil Min Tanaka  týden 
ve Veletržním paláci v instalaci výstavy 
fotografií Keiičiho Tahary, kterou Archa 
koprodukovala s Národní galerií  
FOTO JAKUB HrAB

Jana Svobodová, 
Wen Hui: 
Ordinary People 
/ Obyčejní lidé.  
Inscenace vznikla 
v roce 2017 
v koprodukci 
Divadla Archa 
a nezávislého 
čínského divadla 
Living Dance 
Studio. Na podzim 
2019 se bude 
hrát v Paříži 
v rámci festivalu 
d’Automne 
a na festivalu 
Romaeuropa 
v Římě FOTO 
JAKUB HrAB
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má, dokáže to dělat tvrději a surověji 
než činoherní nebo pohybové diva
dlo. To ovšem není případ bezzubých 
produkcí Archy. V tom jsou například 
Jatka78 – ač se zaměřují především na 
nový cirkus – či Venuše ve Švehlovce 
nebo Alfred ve dvoře mnohem dál. 
O nich se ví. Nebojí se, angažují se na 
sociálních sítích i jinde ve veřejném 
prostoru, mají čitelný umělecký názor, 
zvou řadu atraktivních hostů. To 
o Arše říct nejde.
ŠVAMBERK: Dnes je obecně o kulturu 
menší zájem, než byl v devadesátých 
letech, kdy doznívalo předlistopa
dové období, ve kterém umění mělo 
mnohem větší dopad na celou spo
lečnost a mnozí lidé je sledovali víc 
jako vyjádření protestu než z hledisek 
uměleckých. Dnes politické divadlo, na 
které diváci reagují, jsou pouze nějaké 
srandakabarety typu Ovčáček nebo 
blbé blonďaté bestie v politice. Fungu
je jenom komunální satira.

OBČANSKÁ STATEČNOST

HULEC: Zasekli jsme se na tom, že 
Archa se snaží o politické divadlo. Já 
si spíš myslím, že jim jde o sociální 
divadlo, například projekty s přistě
hovalci a podobně. Ale o tom mluvit 
nechci. Problém současné Archy 

a jejího postavení v rámci českého 
divadla vidím v tom, že se v posled
ních deseti, patnácti letech výrazně 
proměnila mapa a situace divadel 
v Praze. Spoustu aktivit, o kterých 
tady mluvíme, daleko výrazněji akcen
tují prostory jako Jatka78, Akropolis, 
Alfred ve dvoře, Venuše ve Švehlovce, 
dokonce i Nová scéna Národního diva
dla… A festivaly 4 + 4 dny v pohybu, 
Pražská křižovatka, Palm Off … Výrazná 
osobnost současného evropského 
divadla, režisér Jan Klata, nejenže se 
svou inscenací loni hostoval v Diva
dle pod Palmovkou, ale dokonce tam 
letos i režíroval. A připravil ostřejší, 
političtější inscenaci, než se kdy Arše 
podařilo. Nezaspala Archa současnou 
dobu a postavení či úlohy netradičního, 
fyzického, nezávislého divadla, jež 
dlouhodobě programově prezentu
je, v ní?
RESLOVÁ: Sociální divadlo, které 
produkuje Archa, nebolí, je úhledné, 
ne umí se podívat na věci z překva
pivého úhlu. Zvolená témata působí 
jako opsaná – uprchlíci, Romové, když 
politika, tak ta, co už dávno byla… 
Plavba v bezpečných vodách na dosah 
břehu člověkem neotřese. Palmovka 
zařazením Klaty riskuje násobně víc, 
než kdy riskoval Hrab v Arše – u divá
ků, u politiků. To je tak nepohodlná 
inscenace, myšlenkově i esteticky, že 
si na podobnou u nás zatím nikdo ve 
velkém divadle netroufl . A nejde jenom 
o Palmovku. Vezměme si Michala 
Dočekala, když šéfoval v Národním 
divadle. Kolikrát se otevřeně postavil 
v nějakém konfl iktu a řekl: Myslím si to 
a to. Nekalkuloval, jestli z divadla vyletí 
nebo nevyletí. Nepamatuju si, že by 
se Ondřej Hrab nebo Jana Svobodová 
někdy odvážně – kromě bojů o gran
ty – ve veřejném prostoru vyslovili či 
angažovali. Ale i to patří k typu divadla, 
kterým se Archa chlubí. Nelze dělat 
angažované divadlo s tím, že se člo
věk sám chová ve veřejném prostoru 
vlažně.
ŠVAMBERK: Pro mě nejsou podstatné 
veřejné postoje a aktivity manželů Jany 
Svobodové a Ondřeje Hraba či úřední
ků, nebo dokonce diváků Archy. Já spíš 
vidím problém v tom, že ne vždycky 
se povede produkovat či přivézt insce
naci, u které bychom měli pocit, že 
ji musíme vidět, ať se nám líbí, nebo 
ne. Pálení knih Pietera De Buyssera 
je hezká inscenace, ale v současném 
programu ojedinělá. I Sólo pro Lu byla 
zdařilá produkce. Tanakovi se sice 
poslední práce nezdařila, ale je dobře, 
že vznikla. Skvělá jsou hostování Van
dekeybuse. Ale je toho málo. Můžeme 
se bavit o vyčerpanosti, o tom, že už 
celá ta oblast, kterou Archa mapuje, 
je vytěžená, takže se musí více hledat, 
koho přivézt, o tom všem se můžeme 
přít, ale zásadní problém vidím v její 
fi nanční situaci.

FINANCE

HULEC: S tím nesouhlasím. Archa má 
štědrou dotaci, a když mohou jezdit 
velké produkce jinam, není mi jasné, 
proč Archa tak ztrácí dech. A to nejen 
v rámci dovozu zahraničních produkcí, 
ale v iniciaci nových. Přitom žádají 
o granty na původní tvorbu, iniciují 
rezidenční pobyty. Výsledky jsou však 
v posledních letech buď velmi okrajo
vé, jako například produkce Spielraum 
Kollektiv či pobyt Teng Teng a Kevina 
Chio a jejich inscenace Made in Macau 
2.0, případně bez kontinuity, jako 
byl sice zajímavý, ale pouze jednou 
provedený projekt dokumentárního 
divadla Argentinky Loly Arias Konkurs 
na revoluci, nebo inscenace s výsledky 
velice rozpačitými, vesměs garanto
vanými Janou Svobodovou jako snad 
jedinou dramaturgyní původních pro
jektů divadla, která má navíc ambice 
i režijní. To podle mě není dobře. Fes
tival dokumentárního divadla Akcent, 
kam vozila Archa vždy jednu, dvě 
skutečně výrazné zahraniční produkce, 
se loni vůbec nekonal. A když dají větší 
prostor novému souboru, je to Diva
dlo Vosto5, který existoval už dlouho 
a jeho nejvýraznější produkce, kterými 
se Archa v předchozích letech chlubila, 
Dechovka a Pérák, vznikly jinde. Takže 

se obávám, že jakási produkčnědra
maturgická neschopnost vidět a obje
vovat osobnosti a události současného 
divadelního dění u nás – právě ve srov
nání s novými pražskými prostory – je 
patrná. Archu teď drží nad propastí 
programové vyčerpanosti snad jen fes
tivaly a koncerty hostujících produkcí, 
případně hostování nepražských sou
borů, především Divadla Husa na pro
vázku. Jen penězi to podle mne není.
RESLOVÁ: Archa má grant v podobné 
výši jako Divadlo Na zábradlí roční 
příspěvek. Pokud si dobře vydělá tím, 
že hostí bezmála čtyřicetkrát do roka 
Show Jana Krause, je povinna náhra
dou za ty dny, kdy z mého pohledu 
neplní veřejnou službu, nabídnout 
něco výjimečného. Aspoň jednou do 
měsíce. Ještě se vrátím k vlastním 
produkcím Archy. V době, kdy tam 
byli v rezidenci Skutři, vzniklo tam 
víc projektů, které byly přelomové – 
Nickname, 8 polib prdel kosům, Exit 
89… To všechno byly inscenace, které 
byly silným hlasem v českém divadel
ním spektru. Podobnou jsem v Arše 
v posledních pěti letech nezazname
nala.
MACHÁČEK: Otázka je, jestli je to 
neochotou sledovat, co se v českém 
divadle děje, anebo neschopností to 
vidět. Třeba v mé generaci je spousta 
zajímavých tvůrců, kteří by jistě Arše 
slušeli. Za všechny bych jmenoval 
Michala Hábu, který dokonce dělá 
politické divadlo, jež současnost sil
ně – a myslím i odvážně a razantně – 
refl ektuje. Nebo Annu Petrželkovou. 
Z produkčních bych vedle výrazných 
Štěpána Kubišty, Petra Boháče či Jaku
ba Čermáka připomenul Lenku Koli
hovou a její práci ve Strašnicích. Čekal 
bych, že Archa bude otevřenější mlad
ším tvůrcům. Čím to je, že se neotvírá?

SPOLEČENSTVÍ

MACHÁČEK: My tady stále řešíme 
uměleckou, případně provozní úroveň, 
ale pro mě zásadní otázka je, pro koho 
chce Archa hrát. Kdo je divák Divadla 
Archa?
RESLOVÁ: Kolem Archy neexistuje 
společenství lidí, kteří by tím divadlem 
žili. Kolem každého divadla se vytváří 
něco, co by se dalo nazvat aurou, a ta 
současné Arše chybí.
ŠVAMBERK: Ono i dříve bylo v Arše 
společenství, které bylo do jisté míry 
hermetické. Oni vždycky mezi sebe 
neradi někoho pouštěli.
HULEC: Arše se zatím nedaří oslovit 
mladší generaci. Oslovuje možná 
generaci bývalého undergroundu, těch, 
kteří tam v devadesátých letech viděli 
své ikony, které do té doby živě vidět 
nemohli. O moc dál Archa ve své dra
maturgii nedošla. Rosti Nováka a Skut
rů se předčasně zbavila, již řečené Spit
fi ry, Dočolomanského nebo odjinud 

třeba Vladimira 518, Jiřího Adámka 
či Handa Gote, kteří by tam podle mě 
patřili, pokud vím, vůbec neoslovila. Ti 
by dokázali technické vybavení Archy 
využít daleko líp než Vosto5, Nikl, 
Rudiš, Putna, duo Thomas a Ruhler či 
Dušek.
VANGELI: Hrab má svoje publikum, 
které je s ním vcelku na stejné struně. 
Je dostatečně politicky uvědomělé 
a nepotřebuje od Archy slyšet, že má 
nechat rasismu nebo terorismu. A ten
to výchovný duch začíná v produkcích 
Archy převažovat. Ale od Archy jako 
umělecké instituce očekáváme, ne že 
se tam poučíme, ale že se tam vzru
šíme uměním, především liberálně 
pojatým divadelním uměním. Estetické 

vzrušení, to je to, co dnes především 
Arše chybí. Čili hlavní problém je, že 
Archa přestává být uměleckou institucí 
a stává se výchovnou. To je obrovská 
chyba.

TITANIC

HULEC: Není Archa Titanic, který 
se neodvratně potápí? Jsou tady jiné 
instituce, které jsou její dosavadní 
úlohu schopny naplnit i ve stávajících 
fi nančních tocích. Když se podíváme 
na letošní program Archy od ledna 
do června, tak je až děsivě řídký. Je 
tam velmi málo produkcí, na které by 
se kulturně vzdělaný a zvídavý divák 
hrnul. Většinou jsou to navíc reprízy…
VANGELI: Ale co by se s tímto nádher
ným divadelním prostorem proboha 
stalo? Budou se tam pořádat konferen
ce s vyloučením veřejnosti???
RESLOVÁ: Když Vladimír říká potopit, 
tak má na mysli výměnu stávajícího 
vedení. Ale na to nemá veřejnost žád
né páky. Jedině neudělit grant, ale to 
by skutečně mohlo znamenat úplný 
konec divadla v tomto prostoru. Při
tom město Praha do Archy od deva
desátých let nainvestovalo obrovské 
peníze. Dávalo by smysl ukončit fungo
vání jedné skupiny a dát prostor k dis
pozici jiným, s tím by ovšem musela 
souhlasit správní rada Archy a Ondřej 
Hrab. Jsem přesvědčena, že by se mezi 
mladými našli produkční a ředitelé, 
kteří by za peníze, které Archa dostává, 
dokázali produkovat násobně zajíma
vější program. A nemusel by být zalo
žen na tom, že se do Archy dovážejí 
megadrahé produkce ze světa.
VANGELI: No, já bych naopak o ty 
produkce ze světa mimořádně stála. 
Samozřejmě si přeji naše špičkové sku
piny v Arše, ale stále nenahraditelný 
a žádoucí je tam průběžný mezinárod
ní program, který by updatoval zna
losti místního milieu o mezinárodní 
scéně.
MACHÁČEK: Ono jde o to, že ten 
prostor má neuvěřitelný potenciál, 
ale dnes je jím mrháno. Je to perfekt
ně disponovaný prostor na skvělém 

místě. Ale ten obsah tam musí někdo 
vnášet a nevím, jestli zrovna Ondřej 
Hrab a jeho parta jsou toho dnes úplně 
schopni. Souhlasím s Marií Reslovou, 
že je řada mladých talentovaných pro
dukčních a vůbec umělců, kteří doká
žou přemýšlet ekonomickým způso
bem a mají výraznou uměleckou vizi. Ti 
by dokázali tu instituci směřovat neje
nom hospodářsky, ale i umělecky. Co já 
postrádám v Arše, je vize. Oni se ji sice 
snaží nějakým způsobem neustále zdů
razňovat, ale vždy to jsou vágní slova, 
která se současným uměleckým provo
zem a divadlem u nás ani ve světě příliš 
nekomunikují. Oni v Arše ani nemají 
ambici s českým prostředím komuniko
vat. To je ten důvod, proč jsem se ptal, 

kdo do Archy chodí, kdo chce takovou 
jednosměrnou nekomunikaci.
VANGELI: Hlavní publikum Archy 
bylo a je střední vzdělaná třída, a to 
nejen lidé nad třicet či staří, jak zde 
říká Vladimír Hulec, ale i mladí, kteří 
se připravují na to, že se tou vzdělanou 
střední třídou stanou. Na tom není nic 
špatného, nic elitářského, je to zcela 
přirozené. Tomu, myslím, původní 
exkluzivní repertoár Archy i odpovídal. 
To by zhruba byla divácká základna, 
jakou vidím i ve Vídni nebo v Berlíně, 
při návštěvách obdobných exkluziv
ních scén všech velkoměst. Ale samo
zřejmě tato vzdělanější střední třída je 
zároveň i poměrně náročná a kritická, 
takže jí nebude dlouhodobě bavit 
chodit na impotentní politické vzkazy, 
výchovné produkce a populární kon
certy, které dnes Archa zhusta pořádá.

BUDOUCNOST

HULEC: Takže čím je Archa dnes? Jak 
vidíte její budoucnost? Zvlášť ve srov
nání s tím, co všechno se v pražském 
divadelnictví dělo a děje.
VANGELI: Ondřej Hrab je zakladatel
ská osobnost, to se mu nedá vzít, a na 
vedení Archy má tudíž určité morální 
právo. Je zde názor, že by po určité 
době mělo vedení divadel střídat. To 
v tomto případě nemůže platit. Stří
dáni jsou ve funkcích přirozeně lidé, 
kteří byli nominováni městy nebo kraji 
do vedení státních, městských či kraj
ských zařízení, ale Hrab je zakladatel 
tohoto divadla. Z toho vyplývá morální 
právo nebýt střídán. Takové vystřídá
ní by mohlo být i kontraproduktivní. 
Na co ale veřejnost právo má, je vést 
s legitimním vedením divadla dialog 
o směřování tohoto veřejného jmění. 
A vedení by mělo být takovému dialo
gu otevřeno.
ŠVAMBERK: Archa má zřejmě fi nan
ční problémy, ale pokud nevíme, jaké
ho druhu jsou, tak nemůžeme soudit, 
proč je současná produkce Archy tak 
řídká. Možná by stálo napřed zjistit, 
proč je zvíře chromé, a teprve potom 
rozhodnout, co s ním.
HULEC: Naším cílem v této diskusi 
bylo pojmenovat a refl ektovat sou
časnou uměleckou tvář Archy. Nyní 
se dostáváme už na jiné pole, které je 
sice s uměleckým programem úzce 
propojené, ale o kterém bez vedení 
Archy a znalostí jejího ekonomického 
fungování nemůžeme fundovaně mlu
vit. Tedy děkuji za vaše slova a úvahy 
a snad jsme tímto setkáním aspoň tro
chu pootevřeli diskusi nejen nad Diva
dlem Archa, ale i současnou podobou 
nezávislých divadel v Praze.
VANGELI: Já bych se vrátila k tomu 
základnímu. V Arše je dnes v podstatě 
nuda. Vzkaz této diskuse podle mého 
je, že by bylo záhodno vrátit do Archy 
špičkové mezinárodní avantgardní 
divadlo, taneční, fyzické, hudební, 
crossover – jak jsme na to byli zvyklí 
ve šťastných devadesátých letech. 
A nemusí to být nutně Tanaka. Toho 
už dobře známe ze všech stran.
 ZPrACOVAL VLADIMÍr HULEC

KULATÝ STŮL

Vladimír Hulec

Marie Reslová

Alex Švamberk

Nina Vangeli

Jana Svobodová, Philipp Schenker: 
vadí_nevadí.cz.  Projekt s obyvateli 
Kostelce nad Orlicí – malého města na 
východě Čech – měl premiéru 11. úno-
ra 2014, existoval více než dva roky 
(do června 2016) a Divadlo Archa jej 
představilo v Německu, Polsku a na 
scéně Slovenského národního divadla 
v Bratislavě FOTO PETr SALABA

V dubnu bude  
mít v pražském 
Planetáriu 
premiéru projekt 
vlámského spiso-
vatele a dramatika 
Pietera De Buy-
ssera The Tip Of 
The Tongue FOTO 
DANNY WILLEMS

Martin Macháček
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Rozhovor vznikl po setkání 
u kulatého stolu o divadle 
Archa z potřeby vyjasnit 
některá z témat, kterých jsme 
se při debatě dotkli.

MARIE RESLOVÁ

Než se začnete ptát, chci připomenout 
deset bodů, které jasně deklarují, kam 
Archa směřuje, co dělá a komu slouží. 
Každý si je může přečíst na sloupech ve 
foyer a posoudit, jestli se jim nezprone
věřujeme. Každý rok se také zpovídáme 
správní radě divadla. Že Archa už není 
Tuzexem českého divadla jako v deva
desátých letech, je naprosto normální, 
už máme směnitelnou měnu a nemusí
me stavět mosty a dovážet zahraniční 
soubory, aby inspirovaly české umělce. 
Zabýváme se především tím, jak má 
vypadat kulturní instituce v jednadva
cátém století, čemu má sloužit.

Co tedy považujete za nejdůleži-
tější dnes?

Jsou to témata populismu, ohrože
ní demokracie a evropanství. Z nich 
vycházíme. Nikdy nám nešlo o formu, 
kterou se vyjadřujeme, jestli divadlem, 
tancem nebo hudbou. Důležité je inici
ovat veřejnou diskusi, být inspirativní 
pro život lidí v této společnosti, pro 
jejich schopnost vyrovnávat se se sou
časnými problémy. Aby si lidé uvědomi
li, že nejsou žádná jednoduchá řešení. 
Archa je především veřejným fórem, 
laboratoří demokracie. Naše drama
turgie pracuje s moduly a dbáme o to, 
aby mohly fungovat nezávisle na sobě, 
aby se navzájem doplňovaly. Jde nám 
o to, aby jednotlivé moduly měly svůj 
vlastní management, svou vlastní pova
hu a společně vytvářely prostor pro ty 
základní cíle, které jsem jmenoval.

VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Které z vašich projektů v posledních 
době tedy výrazně vstoupily do veřej-
ného prostoru?

Za exemplární příklad mohu uvést 
práci argentinské režisérky Loly Arias 
Konkurs na revoluci. Diváci přišli do 
divadla a mohli se buď jen dívat, nebo 
se zúčastnit konkursu na rekonstrukci 
jednoho dne sametové revoluce – 
21. listopadu 1989, kdy Václav Havel 
poprvé mluvil na Václavském náměstí. 

Našli jsme projevy všech tehdejších 
účastníků, zrekonstruovali jejich oble
čení. Diváci se mohli ucházet o roli Vác
lava Havla, tajného policajta na náměstí, 
příslušníka SNB, demonstranta, který 
zvoní klíči, nebo třeba Marty Kubišové. 
V šatně dostali roli a kostým a předstou
pili před komisi. Ta se jich ptala, proč 
si roli vybrali, jaký k ní mají vztah, zda 
tehdy byli nebo nebyli na světě, co by 
je vedlo k tomu demonstrovat v dnešní 
situaci stejně jako v roce 1989. Vznikl 
šestihodinový nesmírně cenný socio
logickohistorický průzkum divadlem, 
který dokazuje, že není potřeba, aby 
někdo hrál někoho na scéně, že není 
potřeba inscenovat rekonstrukci dané
ho okamžiku, ale že ho mohou vytvořit 
sami účastníci projektu.

Vloni jsme vytvořili představení 
s nezávislým čínským divadlem Living 
Dance Studio a konfrontovali české 
a čínské dějiny na autentických pří
bězích. Nazvali jsme je Obyčejní lidé, 
protože prezident Zeman řekl, že kašle 
na lidská práva v Číně a chce do Česka 
přivézt pracovní místa pro obyčejné 
lidi. Představení se bude příští rok hrát 
celý týden v pařížském Théâtre de la 
Ville a na prestižním festivalu Romaeu
ropa v Římě.

U kulatého stolu zaznělo, že Archa 
není vlastně vidět, že je příliš uzavře-
ná. Podle Výroční zprávy jste za pro-
pagaci v roce 2016 vydali 2,4 milionu 
korun, což by vám mohl leckdo ve 
zdejších divadlech závidět.

Při obratu 40 milionů korun to je 
málo. Připravujeme osmdesát akcí do 
roka, každá vyžaduje specifi ckou pro
pagaci. Máme na to metodu, které říká
me community based audience deve
lopment, a rozvoj publika je jedním 
z našich hlavních cílů. Musíme oslovit 
každou komunitu a ke každému pro
jektu udělat speciální propagační plán. 
Většina projektů je koprodukčních a my 
do jejich rozpočtu kromě jiného přispí
váme právě propagací. Do propagace jde 
pět až sedm procent našeho rozpočtu, 
kdežto běžně se dává až dvacet procent.

Jak vypadá typická koprodukce 
Archy? Patří k nim třeba představení 
souboru Vosto5?

Ano, patří. Různým způsobem se 
podílíme na vývoji inscenací a při 
představeních platíme honoráře, tech
niku. Způsobů koprodukce je celá řada. 
Koprodukce je sdílené riziko. V pod
statě na všechno, co děláme, musíme 

mít partnera, abychom projekty vůbec 
zaplatili.

Jak se podílejí soubory, které 
v Arše hrají pravidelně, na jejím 
provozu? Například divadlo Vizita, 
což je jeden z vašich nejčastějších 
programů. A je potřeba propagovat 
Jaroslava Duška?

Ne, Jaroslava Duška nepropagujeme. 
Propagujeme unikátní divadelní formu 
Vizity a vytváříme strategie její propa
gace, abychom vytvořili nové komu
nikační kanály. Vizita se na provozu 
divadla fi nančně nepodílí, stejně tak 
hostování Divadla Husa na provázku 
hradíme my, včetně honorářů, cesty 
a ubytování. Festival Husy na provázku 
má obrovské náklady, ale myslím, že 
je důležité, aby tady byla scéna, kte
rá propojuje Prahu a Brno. Když my 
jedeme do Brna s naším představením, 
platí náklady zase oni. Bohužel se nám 
nepodařilo za ta léta, co spolupracu
jeme, najít grant, který by spolupráci 
mezi Prahou a Brnem pokryl.

Pronajímáte divadlo jiným pro-
dukcím?

Máme některé ryze komerční pro
nájmy, třeba podnikové akce, ty nám 
musí vydělat peníze. Ale nemůže nikdo 
přijít, že si chce pronajmout divadlo 
a hrát tu své představení.

Ani Show Jana Krause není proná-
jem?

Je součástí našeho programu, napl
ňuje jeden z oněch deseti bodů – je 
to veřejné fórum. Archa má tři jasně 
vymezené talkshow. Jedna je v kopro
dukci s rádiem Wave zaměřená na 
mladé publikum. Na intelektuály míří 

talkshow Martina C. Putny a ta Krau
sova je určená širokému publiku. Ať 
si o tom myslí, kdo chce, co chce, Jan 
Kraus je na straně demokracie a rozvo
je občanské společnosti. Pro nás je to 
zároveň audience development, pro
tože jeho diváci většinou přicházejí do 
Archy poprvé a pak se do ní vracejí. Na 
Krause nevydáme ani korunu z grantu, 
naopak získáme do rozpočtu nemalé 
peníze.

Uvádíte, že hrajete 220 večerů do 
roka, ale v nabídce Archy do konce 
sezony je uvedeno deset, jedenáct 
představení do měsíce.

Každé představení má jinak uspo
řádané jeviště a hlediště. Dokud to 
neznáme a nemůžeme prodávat lístky, 
tak ho na internet nedáváme. Napří
klad novou produkci Rusáci nabídne
me až po prezentaci work in progress.

Kdo připravuje Rusáky?
S námětem přišel Jan Burian, který 

pro představení vytváří hudbu. Jan 
oslovil režisérku Janu Svobodovou. 
Dalším členem koncepčního týmu je 
multimediální umělec Jaroslav Hrd
lička. Své příběhy a tvůrčí práci do 
projektu přinášejí vynikající tanečníci 
Inga MikshinaZotova, Roman Zotov

Mikshin a mladá studentka Marina 
Sokol. Představení se věnuje nejmladší 
generaci Rusů žijících u nás, kteří aniž 
často znají historický kontext, se musí 
vyrovnávat s označením „Rusák“. Je to 
zároveň projekt Archy k padesátému 
výročí srpna 1968.

V programu Archy uvádíte kurzy 
pro různé věkové kategorie. Tak 
intenzivní vzdělávací činnost není 
v divadlech obvyklá už proto, že pri-
márně mají jinou funkci.

Ale to je zásadní věc: vychovávat si 
nové a aktivní publikum. Když orga
nizujeme taneční kurzy nebo kurzy 
kreativního pohybu pro děti, tak si 
zároveň vychováváme budoucí diváky. 
A jestliže je to pro dospělé, jsou to lidé, 
kteří Archu považují za své divadlo 
a přivádějí do ní další ze svého spo
lečenství. Považujeme vzdělávání za 
součást toho, co děláme.

Vzděláváte i profesionály?
Organizujeme mezinárodní čtrnác

tidenní letní školu divadla v sociálním 
kontextu. Vloni jsme vybrali pětadva
cet z přihlášených padesáti studentů 
z prestižních univerzit v Londýně, 
Nizozemí, Číně, Singapuru, Íránu či 
z Kanady. Vytváříme tím síť nových 
tvůrců, s nimiž potom spolupracujeme. 
Většina absolventů se přihlásila do 
rezidencí u nás. Někteří z nich, zvláš
tě íránští, byli nesmírně angažovaní. 
Jeden z nich skončil krátce po svém 
návratu do Teheránu ve vězení.

PRODUKCE

Ve výroční zprávě nemáte průměr-
nou návštěvnost představení. Za rok 
2016 uvádíte celkový počet diváků 
47 715 na 233 představení, tedy zhru-
ba 200 diváků na představení.

Procento návštěvnosti od počátku 
neobsahuje ani smlouva s magistrátem, 
protože Archa je tak variabilní pro
stor, že ten údaj nemá smysl. Velký sál 
můžete upravit pro deset diváků stej
ně jako pro tisíc. Pro nás je mnohem 
důležitější pořídit si každé čtyři roky 
hlubokou analýzu našeho publika, 
jeho věkové struktury, vzdělání, co je 
motivuje Archu navštívit. Tyto výzku
my se vyplatí. Pořizovaly je různé insti
tuce, Gallupův ústav, MillwardBrown, 
STEM – Mark, VŠE a další. Poslední 
analýza vznikla díky evropskému 
projektu Theatron, který se zabýval 
rozvojem publika. Naším partnerem 
byla Freie Universität v Berlíně, kde 
mají speciální oddělení pro výzkum 
publika. Vytvořili pro nás specifi ckou 
metodiku, která spočívala v kombinaci 
řízených workshopů i empirických 
výzkumů. Empirické výsledky ukázaly 
vysokou spokojenost diváků: v případě 
divadla 89‚4 %, v tanci 89‚2 %, v hud
bě dokonce 95 %, v literatuře 92 %. Ze 
všech výzkumů vychází stejná věková 
struktura diváků. Většina, 60 %, je 
ve věku do 40 let. Jestliže jsme měli 
stejnou věkovou strukturu v roce 1996 
a máme ji v roce 2018, znamená to, že 
Archa je stále atraktivní pro mladé lidi. 
Toto jsou fakta opřená o profesionální 
výzkumy.

Uvádíte přes pět milionů mzdo-
vých nákladů ročně bez odvodů, 
k tomu zvlášť produkční služby 
skoro za milion, technické služby za 
čtyři miliony, koprodukční za čtyři 
miliony, umělecké honoráře za pět 
milionů. Jaký je u vás průměrný plat?

Pohybuje se kolem pětatřiceti tisíc 
korun hrubého.

To hodně převyšuje poměry v čes-
kých divadlech.

Ano, ale kolik mají zaměstnanců, 
kdežto my jich máme jen jedenáct. 
Mají zodpovědné manažerské funkce, 
jsou to absolventi nejlepších i zahra
ničních škol. Ostatní platíme hodino
vě. Nejenom techniky, ale i všechny 
produkční. Nechceme, aby sem někdo 

„chodil do zaměstnání“, když třeba 
zvukaře nepotřebujeme každý den. 
Jeden den tu pracuje padesát lidí a dru
hý den tři. Musíme být ekonomicky 
efektivní.

Využíváte stejně efektivně i špič-
kové technické vybavení divadla?

Naše technika není špičková, to už 
je jen legenda. Máme kvalitu, kterou 
jsme pořídili v devadesátých letech, to 
jsme se pohybovali opravdu v první 
lize. Dnes jsme na standardu a myslím, 
že mnohá divadla jsou na tom podob
ně, ale také líp. Od té doby jsme žádné 
peníze na investice do technologií 
nezískali. V podstatě všechny investice, 
což vychází zhruba na milion korun 
ročně, pokryjí udržování současných 
technologií, aby se úplně nesesypaly. 
Pro zahraniční projekty s náročnějšími 
požadavky na světla a zvuk si musíme 
leccos najmout.

CO BUDE DÁL

Uvažujete o tom, že předáte divadlo 
další generaci? Připravujete svého 
nástupce?

Buď bude organizace kontinuálně 
pokračovat, nebo tady skončí Divadlo 
Archa a z prostoru majitel zřídí kasino 
nebo něco jiného. Jsou dvě možnosti: 
zrušit značku Archy a udělat ostrou 
čáru, ať tady někdo dělá, co chce. Nebo 
značka zůstane a pak se musí rozvíjet 
její základní poslání z hlediska potřeb 
budoucí společnosti. K budoucnosti 
Archy pořádáme pravidelně expertní 
diskuse. Správní rada nám zadala 
úkol připravit návrh restrukturalizace 
organizace. Na příštím zasedání jej 
předložíme.

Co si máme pod restrukturalizací 
představit?

Vytváříme novou strukturu orga
nizace, způsob, jakým bude Archa 
fungovat v nejbližších letech, jaké 
budou kompetence členů týmu. Náš 
tým je poměrně mladý, skládá se vět
šinou z kompetentních a kreativních 
profesio nálů. Jde o to, udržet vnitřní 
dynamiku organizace, aby Archa napl
ňovala své poslání v dlouhodobém 
horizontu.

ONDŘEJ HRAB:

Archa je veřejným fórem

Ondřej Hrab  ve svém divadle 
FOTO JAKUB HrAB

Festival 
Divadelní svět 
Brno s tématem 
Svoboda?!  Svoboda?!  

Richard III. 
Maladype Theatre   26. 5., 18 h   HaDivadlo

Naše násilí a vaše násilí
Mladinsko Gledališče   26. 5., 19 h   Divadlo Husa na provázku

Freedom
Bitef Theatre   28. 5., 21 h   HaDivadlo      www.divadelnisvet.cz

24.– 28. 5. 2018

iNZErcE
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Do celého světa se rozletěla 
smutná zpráva: zemřel herec, 
režisér, divadelní manažer 
a pedagog, jeden ze světově 
nejznámějších a nejuznáva
nějších ruských divadelní
ků Oleg Tabakov (17. 8. 1935 
Saratov – 12. 3. 2018 Moskva). 

ALENA MORÁVKOVÁ 

S Olegem Tabakovem jsem se sezná
mila počátkem šedesátých let v drama
turgické dílně moskevského divadla 
Sovremennik – Současník. Zavedl mě 
tam vedoucí Sovremenniku, vynikající 
herec a režisér Oleg Jefremov. Sovre
mennik založil spolu s kolegy Taba
kovem, Volčekovou a Jevstignějevem 
v roce 1956 po absolutoriu Školy – Stu
dia MCHATu (Moskevského umělecké
ho divadla) jako antipodu takzvaných 
kamenných divadel.

Sovremennik brzy získal obrovskou 
popularitu u moskevských diváků, 
zejména mladých. Nebál se uvádět 
hry mladých autorů, kteří přinášeli 
nová témata ze současného života. 
V dramaturgické dílně jim jeho členové 
pomáhali dotvářet jejich dramatické 
pokusy. Jedněmi z nejúspěšnějších byli 
Alexandr Vampilov a Michail Roščin. 
Kromě současné dramatiky, na kterou 
divadlo kladlo největší důraz, se na 

jeho scéně uváděly klasické hry a dra
matizace próz.

Tehdy se v dramaturgické dílně 
pracovalo na dramatizaci Gončarovo
va románu Všední příběh, kde jednu 
z hlavních rolí mladého bouřliváka, kte
rý se postupně přizpůsobuje poměrům, 
ztvárnil právě Oleg Tabakov. Na první 
pohled působil sympaticky. Chlapecky 
bezprostřední, temperamentní, odmí
tající veškeré formality i falešný patos, 
s velkým smyslem pro humor. Leckteré 
vážné téma dovedl nadlehčit svým 
humorem. S inscenací Všedního pří
běhu brzy nato Sovremennik hostoval 
v Praze. A právě tehdy se zrodil vřelý 
vztah Tabakova k naší zemi, ve které 
našel řadu přátel. Později se svěřoval: 
Česko, vlastně Československo, bylo 
pro mě cosi jako první milenka. Byla 

to první zahraniční zem, kam jsem se 
dostal. A na první zamilování se nikdy 
nezapomíná.

Při našem tehdejším pražském 
setkání vzpomínal na svoje dětství 
a herecké začátky: Narodil jsem se 
v roce 1935 v Saratově. Můj otec a matka 
byli lékaři. Moje rané dětství bylo, řekl 
bych, slunečné. Ale udeřila první osu-
dová rána – vypukla válka. Otec naru-
koval a nás evakuovali na Ural. Matka 
tam pracovala ve vojenském lazaretu 
a já jsem od osmi let za ní chodil a bavil 
jsem raněné pacienty. Po válce jsme 
se vrátili do Saratova. Ale brzy násle-
dovala další rána. Otec od nás odešel. 

Bolestně mě to zasáhlo, otec byl pro mě 
největší autorita. Polevil jsem ve škole, 
a dokonce jsem se chytil jedné chuli-
gánské party. Zachránila mě babička – 
dovedla mě do saratovského drama-
tického kroužku, kde mě to bavilo. To 
bylo v roce 1950. Zůstal jsem tam až do 
roku 1953. Byly mi tam svěřovány mé 
první dětské herecké role. Po skončení 
saratovské školy jsem už věděl, co chci 
studovat dál – herectví. Měl jsem štěstí, 
přijali mě do Studia MCHATu v Moskvě. 
Mým vzácným učitelem byl slavný herec 
Toporkov, u něhož jsem mnoho získal. 
A pak přišel Sovremennik…

Jeho herecká popularita rok od roku 
rostla. Ohlásil se i fi lm. Začal jít z role 
do role. Nakonec se ale dostavilo „pře
hřátí organismu“, jak tehdy svůj zdra
votní kolaps nazval: v devětadvaceti 
letech dostal infarkt. Vyléčili ho a on ve 
své kariéře mohl pokračovat. Z fi lmo
vých rolí té doby vynikl především jako 
Nikolaj Rostov v Bondarčukově čtyřdíl
né epopeji Vojna a mír (1966–1967).

V roce 1968 přišlo pozvání z praž
ského Činoherního klubu, aby se ujal 
role Chlestakova v Gogolově Revizoro
vi režiséra Jana Kačera. V této památné 
inscenaci, která sklidila enormní 
úspěch u pražského publika, se uplat
nilo jeho moderně pojaté herectví, 
které tvůrčím způsobem navazovalo 
na odkaz Stanislavského. Jeho Chlesta
kov byl klukovsky šibalský podvodník, 
který si dovedl získat přízeň okolí, 
a vzápětí se nafoukl jako holub a dával 
najevo svou předstíranou důležitost. 
Nezapomenutelná byla scéna jeho 
milostných hrátek s hejtmankou, kte
rou hrála Helena Růžičková. Ukázalo 
se, že Tabakovovi je blízká i groteska, 
kterou později využil i ve fi lmu Antoní
na Moskalyka Kukačka v temném lese 
(1984) v roli nacistického pohlavára.

V roce 1970 odchází Oleg Jefremov 
do MCHATu jako umělecký vedoucí 
a Tabakov nastupuje v Sovremenniku 
na jeho místo. Po třinácti letech, v roce 

1983, odchází i Tabakov… za Jefremo
vem do MCHATu. Jeho první rolí je 
Salie ri v Shaff erově Amadeovi. Záro
veň zintenzivňuje svou pedagogickou 
činnost ve Škole – Studiu MCHATu, 
kde kdysi studoval. V roce 1984 se 
stává jejím rektorem a kromě toho řídí 
své studio složené z mladých herců, 
ofi ciálně nazvané Moskevské divadlo 
Olega Tabakova, kterému ale v Mosk
vě neřekne nikdo jinak než Tabatěrka. 
Založil je již v roce 1974 jako dětské 
divadelní studio, ale až v roce 1986 
získalo status státního divadla. Je zván 
na přednášky i do zahraničí, přednáší 
v USA, Asii i v Evropě. Také na naší 
DAMU a JAMU. V roce 2000 se stává 
po předčasné smrti Olega Jefremova 
ředitelem MCHATu. Celkem vytvořil 
přes dvě stě divadelních, fi lmových, 
televizních a rozhlasových rolí a reží
roval desítky divadelních inscenací. 
Získal řadu domácích i zahraničních 
cen. I naše DAMU mu v roce 2008 udě
lila čestný doktorát.

K jeho stěžejním fi lmovým rolím 
patří – vedle Rostova v Bondarčukově 
Vojně a míru – titulní role Oblomova 
ve vysoce ceněném snímku Nikity 
Michalkova (1979). Tabakov Oblomova 
ztvárnil jako přecitlivělého, jemného, 
stále o sobě pochybujícího dobrotivé
ho člověka zmítaného v chaosu okol
ního světa.

Jeho politické postoje po rozpadu 
Sovětského svazu byly – aspoň pro 
mne – poněkud nepochopitelné. Stal 
se z něj silný nacionalista. Zatímco 
v roce 1968 odmítl významnou domácí 
cenu na protest proti okupaci Česko
slovenska, v posledních letech schvalo
val anexi Krymu a další problematické 
kroky Putinova režimu. V závěru minu
lého roku onemocněl těžkým zápalem 
plic, po němž mu byla provedena 
tracheostomie – od té doby jej lékaři 
udržovali v umělém spánku. Zemřel 
12. března. Na ruském divadelním nebi 
pohasla jedna z nejzářivějších hvězd.

XXXHenry 
Akona, Edward 
Einhorn a 
Václav Havel 
 v brooklynském 
Brick Theatre 
během oslav 
sedmdesátých 
narozenin 
XXXVáclava Havla 
XXXFOTO WILLIAM 
SULLIVAN 
NIEDErKOrN

         www.divadlozlin.cz

Úterý 15. května

10.00

PEJPRBÓJ
(Mime Prague)
- STUDIO Z

17.00

ZVLČENÍ -PROLNUTÍ
(MDZ)
- VELKÝ SÁL

21.00

NIČ. A VŠETCI SVÄTÍ
(Vysoká škola
múzických umení 
v Bratislave)
- ŠAPITÓ U MDZ

Středa 16. května

10.00

PŘES PLOTY
(Slovácké divadlo)
- MÁLÁ SCÉNA

13.00

ANNA FRANKOVÁ
(Nové divadlo v Nitre)
- STUDIO Z

19.00

VOJNA NEMÁ ŽENSKÚ TVÁR
(Slovenské komorné 
divadlo Martin)
- VELKÝ SÁL

22.00

FRESH MINUTE
(KONCERT KAPELY)
- ŠAPITÓ U MDZ

Čtvrtek 17. května

10.00

HOAX
(Divadlo Andreja 
Bagara v Nitre)
- TĚLOCVIČNA ZŠ KVÍTKOVÁ

16.00

FURIANTI
scénické čtení
(MDZ)
- DÍLNA

19.00

MAJSTER A MARGARÉTA*
(Teatro Tatro)
- ŠAPITÓ U BAŤOVY VILY

20.00

SLAM POETRY CZ
(KONCERT KAPELY)
-ŠAPITÓ U MDZ

Pátek 18. května

10.00

DOBRÝ PROTI SEVERÁKU
(MDZ)
- STUDIO Z

17.00

ČECHÁČCI A ČOBOLÁCI
(Filip Teller)
- ŠAPITÓ U MDZ

19.00

UP END DOWN
(Cirk La Putyka)
- VELKÝ SÁL

22.00

BRAJGEL
(KONCERT KAPELY)
- ŠAPITÓ U MDZ

Sobota 19. května

09.00, 10.30

HMATULÁCI
(Bábkové divadlo 
na Rázcestí)
- STUDIO Z

16.00

SCÉNICKÉ ČTENÍ
vítězného textu
Dramatické soutěže 
2018 Aura-Pont
- DÍLNA

19.00

U KOČIČÍ BAŽINY
(Národní divadlo Brno)
- VELKÝ SÁL

22.00

TANČÍREK
(MDZ)
- ŠAPITÓ U MDZ

Pondělí 14. května 

19.00

SÓLO
(Mime Prague)
- VELKÝ SÁL

22.00

FRANC ALPA
(KONCERT KAPELY)
- ŠAPITÓ U MDZ

14. - 19. května 2018

23. CZ/SK Zlín theatre festival

* - Z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia 

Generální
partner
festivalu

Hlavní 
mediální 
partner

OLEG TABAKOV:

Od Chlestakova 
k Oblomovovi

Oleg Tabakov  na jevišti svého 
moskevského divadla známého pod 
jménem Tabatěrka FOTO ArCHIV

iNZErcE
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Apolena Vanišová

(1986) vystudovala režii na KALD DAMU 
pod vedením profesora Karla Makonje, 
nyní pokračuje v doktorském studijním 
programu. Intenzivně se věnuje otázce 
divadelní instalace. Její poslední práci – 
instalaci Kračun – jsme věnovali FOTO 
minulého čísla DN. Dlouhodobě spolu-
pracuje s performerem a hudebníkem 
Petrem Krushou Krušelnickým.

Co vás přivedlo k divadlu
Rodiče. Bydleli jsme v Plzni, za 

rohem od Divadla pod lampou, kde 
oba dva působili. Když jsem byla úpl
ně malá, v našem obýváku zkoušela 
tátova kapela Smíšený pocity a v mém 
pokoji často přespávali členové kapel, 
které v Lampě hrály. Spali u mě třeba 
RDF nebo Sabot. V té době jsme také 
jezdili do Plas na sympozia a festivaly 
Hermit. Pak táta začal pracovat v Alfě, 
kde jsem s ním trávila spoustu času, 

především na zkouškách – v páté řadě, 
na místě číslo osm.
Největší divadelní zážitek

Teatro Tatro: Minas Tirith – Minas 
Morgul. Byla jsem malá a strašně moc 
se bála!
Osobnost minulosti nebo přítomnosti, 
se kterou byste ráda zašla na kus řeči

S Karlem Makonjem. Moc mi chybí.
Hra/námět, který vás přitahuje a který 
byste chtěla zpracovat

Paměť mojí babičce. Několik gene
rací žen, který ať dělaj, co dějaj, nevy
hrabou se z marasmu, do kterýho se 
narodily. Když opomenu mongolskou 
kulisu, je ten příběh palčivě přítomný, 
aktuální.
Umělecké disciplíny, žánry či formy 
(výtvarné, literatura, fi lm, divadlo, 
hudba…), které máte ráda a kterým se 
naopak vyhýbáte

Největší radost mi většinou udělá 
umění, na které narazím náhodou. Ať 
už je to neplánovaná návštěva galerie, 
okolo které procházím, nebo knížka, 
kterou dostanu. Všechno, co mám 
v diáři, má nakonec vždycky trochu 
pachuť práce. A co mě zajímá nejvíc, 
jsou umělecké formy, které nacházím 
v ulicích. Nemyslím street art, ale obra
zy, které v daný okamžik vidím. Nápisy 
na zdech, které se propojují s kontex
tem dne, nezáměrně vytlačené stopy 
v betonu otevírající v mé mysli vše
možné příběhy, nahodilé choreografi e 
kolemjdoucích, zpívající romské děti.
Historická či současná osobnost, 
divadelní/fi lmová/literární či reálná 
postava, která je vám citově nejblíže a – 
naopak – která je vám vzdálená

Krusha. I přesto, že je jeho krušo
vání někdy opravdu dost silný kafe, 
je mi nejbližším kolegou, učitelem, 

kamarádem. Blízké je mi jak jeho diva
delní myšlení, tak jeho způsob práce. 
Současně se mi ale neustále vzdaluje 
vyhraněně negativistickým pohledem 
na život a přístupem k němu.
Rostlina/zvíře/kámen/planeta, které 
máte v oblibě či obdivujete

Mandloň. Oblibuju si její zarputi
lost, se kterou přežívá i ve skalních 
puklinách na svazích vyprahlých hor, 
kde statečně plodí. Nenápadné stro
mymatky ukrývající svoje dozrávající 
jádra v peckách, do kterých se holýma 
rukama člověk nedobije.
Etické či jiné hranice, za které byste 
nešla

Pokud od překročení dosud stávající 
hranice očekávám přínos pro společ
nost, obhájím si toho sama před sebou 
celkem dost. Nedotknutelné jsou pro 
mě ale děti, ať to zní jakkoli pateticky.
Umělecký/divadelní sen

Vlastní prostor, který bych spravo
vala. Prostor otevřený všem druhům 
umění, především žánrům na okraji 
a outsiderským umělcům.
Kým/čím byste byla, kdybyste se nevě-
novala divadlu

Byla bych majitelkou pojízdného 
bistra s malým skleníkem na střeše. 
A v tom skleníku, mezi šalvějí a tymiá
nem, bych samozřejmě měla postel.

Plus: Zajímá vás umělecká kritika?
Zajímá. Ještě pořád totiž věřím, že 

mi kritika může dát dobrou zpětnou 
vazbu, přinést zajímavý podnět nebo 
mi napomůže něco odhalit. Většinou 
se to nestává, ale mohlo by. Trochu 
mě unavuje záplava prázdných popisů 
inscenací, ze kterých je navíc často 
patrná kritikova divácká nepozornost 
nebo minimálně jeho nedůslednost.

Ráno v Dolní Radechové
Za úsvitu od sousedů přijde slepice bílá 
a za chvíli slepice hnědá.

Kohout se pokouší kokrhat.
Slepice bílá celou cestu zahradou 

sprostě nadává. Až jsem se lekl, jak 
dobře jsem tomu rozuměl.

V kuchyni byly mouchy a přeskako
valy z knížky od Magora na krabičku 
cigaret. Teď mi jedna moucha prohlíží 
ruku. Jako by zkoumala, jestli jsem 
ještě živej.

Manžele Štajnrtovi jsem vzbudil. 
Nepochopili moji tak brzkou návštěvu.

Už dvě mouchy zkoumají levou 
ruku. Odháním je.

Tikaj tu někde hodiny. Asi v kre
denci.

Je to divnej kraj. Matka se kus odtud 
narodila.

Spiritismus sem importovali z Ame
riky během 19. století.

Já si bláhově myslel, že ta duchařina 
byl vývoz z východních Čech. Ale je to 
vobráceně. Jako většina věcí i poznatků, 
co v životě potkáváme.

Slepice hnědá se vrací. Po dvou 
hodinách ranních. Pak jde i slepice bílá. 
A za ní, jak jsem si nevšiml, jde slepice 
taky bílá. Když projdou dírou v plotu, 
je tam už jen jedna bílá s hnědou.

Bílá říká: Where I am? Nebo to bylo: 
Where I where?

A tak dokouřím a jdu to zapsat.
Je v tom snad nějaká šifra? Že by?
Na hodinách v kredenci je za deset 

sedum.
I to by mohlo něco napovídat.
Nebo je to jen tak, jak to je?
Pozorování třetí po cigaretě čtvrtý 

v 7.34:

Dvě slepice bílý jdou každá jiným 
směrem.

Kdyby to byly kobyly, šly by vedle 
sebe, a kdyby se zastavily, postavily by 
se zadkama k sobě, aby viděly všechno 
kolem. Celej kruh.

Ale slepice nejsou koně. Třeba taky 
k tomu dojdou, jak vidět věci 360°.

VRATISLAV BRABENEC
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Divadelní fotografie (I)
Do konce června se na tomto 
místě budeme věnovat 
výstavě Česká divadelní foto
grafi e 1859–2017, která od 
9. května do 24. června 2018 
ve výstavních sálech Obec
ního domu v Praze představí 
veřejnosti poněkud opomíjený 
fenomén divadelní fotografi e.

Výstava zahrne divadelní fotografi e 
od samých počátků tohoto oboru roz
kročeného mezi umění a dokumentaci. 
Proto i my musíme začít otištěním 
možná nejstaršího dochovaného 
snímku herečky Floriany Jaich z roku 
1859. Právě portréty herců a hereček 
pražského Mikulášského divadla patří 
k nejstarším fotografi ckým dokladům 
divadelní kultury. Stylizované portréty 
výrazně gestikulujících hereckých 
hvězd (bez ohledu na to, zda v civilu, 
nebo v kostýmu) byly oblíbenými 
dobovými artefakty – dochovala se 
celá sběratelská alba hereckých osob
ností, například v pozůstalosti známé
ho pražského antikváře Karla Zinka.

Až na přelomu 19. a 20. století 
umožnila fotografi cká technika foto
grafovat přímo na jevišti, do té doby 
snímky vznikaly v řadě fotografi ckých 
ateliérů nejen pražských, ale také 
re gio nálních – Schwestka, Hynek 
Fiedler, Winter atd. Propagační foto
grafi e jsou dnes vítaným způsobem 
dokumentace divadla, ke zvlášť cen
ným snímkům z té doby patří rozsáhlý 
soubor fotografi í z velkorysých oslav 
třístého výročí narození Williama 
Shakespeara v roce 1864.

Výstavu pořádá Institut umění – 
Divadelní ústav ve spolupráci s Národ
ním muzeem. Více na www.divadelni
fotografi e.cz.

ANNA HEJMOVÁ

Fotografi e herečky Mikulášského divadla Florentiny Jaich,  nejstarší dochovaný 
snímek s divadelní tematikou (fotografi e se zachovala jako vizitka, černobílá 
polovina stereofotografi e a kolorovaná stereofotografi e) 
FOTO ATELIEr SCHWESTKA, 18 59, DIVADELNÍ SBÍrKA NM, 30F102, 30F101, 32F95

Skupinový portrét zachycující účastníky Shakespearovských slavností  
FOTO ATELIEr WINTEr, 1864, PNP V PrAZE (FOND UMĚLECKÁ BESEDA)

Skupinový portrét hereček Volfové, Foerstrové, Kvapilové a Kavalírové  
FOTO JAN TOMÁŠ, NEDATOVÁNO, DIVADELNÍ SBÍrKA NÁrODNÍHO MUZEA
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Adam Jiří, herec (1. 4. 1933) △ Adam Oldřich, herec (1. 4. 1933) △ Hlávková Marie, pedagožka dramatické výchovy (1. 4. 1963) 
△ Pálka Jiří, dramaturg (1. 4. 1953) △ Šubrtová Olga, dramaturgyně (1. 4. 1968) △ Weidenthaler Zdeněk, sólista baletu 
(2. 4. 1928) △ Malý Stanislav, herec (3. 4. 1933) △ Dubovic Martin, režisér (4. 4. 1933) △ Glogr Karel, scénický výtvarník 
(4. 4. 1958) △ Kobzová Hana, sólistka opery (4. 4. 1963) △ Novák Jan, spisovatel (4. 4. 1953) △ Spáčilová Dagmar, peda
gožka dramatické výchovy (4. 4. 1958) △ Vangeli Pavel, loutkoherec (4. 4. 1953) △ Březina Miroslav, scénický výtvarník 
(5. 4. 1928) △ Sedláčková-Krenková Lada, textařka (5. 4. 1968) △ Šlajchrt Zdeněk, inspicient (5. 4. 1963) △ Burda Aleš, pěvec 
(6. 4. 1963) △ Kolář Petr, sbormistr (6. 4. 1968) △ Kubalová Alexandra, taneční pedagožka (6. 4. 1963) △ Šedivý Vladimír, 
teatrolog (7. 4. 1948) △ Hilský Martin, překladatel (8. 4. 1943) △ Kuklová Michaela, herečka (8. 4. 1968) △ Moučková Kamila, 
herečka (8. 4. 1928) △ Adamec Jiří, režisér (9. 4. 1948) △ Kroupa Jan, tanečník (9. 4. 1963) △ Třebický Vladimír, sólista opery 
(10. 4. 1948) △ Vaškovová Zdeňka, sólistka operety (10. 4. 1948) △ Doubravský Martin, dirigent (11. 4. 1968) △ Ingr Blažej, 
režisér (11. 4. 1968) △ Beň Alexandr, sólista opery (12. 4. 1963) △ Cermak-Šimáková Karola, kostýmní výtvarnice (12. 4. 1963) 

△ Sedal Ján, herec (12. 4. 1948) △ Sonek František, dirigent (12. 4. 1933) △ Zábrodský Josef, inspicient (12. 4. 1943) △ Salvet Jiří, 
kritik a publicista (13. 4. 1968) △ Šmídová Elvíra, sólistka baletu (13. 4. 1953) △ Lindnerová Marie, sólistka baletu (14. 4. 1938) 

△ Nárožný Petr, herec (14. 4. 1938) △ Málek Václav, režisér (14. 4. 1953) △ Čep Jiří, sólista opery (15. 4. 1933) △ Podzimková 
Veronika, scénická výtvarnice (15. 4. 1968) △ Sedláček Rafael, fotograf (15. 4. 1928) △ Šecová Inka, loutkoherečka (15. 4. 1943) 
 Data převzata z databáze IDU-DU

Výročí 1.−15. dubna

VYKROČILA HUSA A VZALA ČLO-
VĚKA NA PROCHÁZKU: POJĎ!
Napsal Jiří Mahen v knížce šesti fi lmo
vých libret Husa na provázku, které 
vydal v nakladatelství Ot. Štorch

Marien v roce 1925. Studenty JAMU 
v polovině šedesátých let s knihou 
seznámil jejich učitel Bořivoj Srba, 
a vůbec s meziválečnou avantgardou, 
kterou v té době objevoval jako histo
rik. Od něho se také dozvěděli o diva
dle D34, o jeho vnitřním řádu a, dnes 
bychom řekli, produkčních postupech. 
Od něho slyšeli, že E. F. Burian nepo
třeboval k inscenaci pevný text ani 
jeviště. Studenti jistě vnímali podněty 
tuzemských malých scén, Semafor byl 
v té době na vrcholu slávy, ale byla tu 
řada jiných malých divadel. Jistě se 
inspirovali ve světě u Petera Brooka, 
Jerzyho Grotowského a dalších. Jistě na 
ně působil krátký závan společenského 
uvolnění. Vše je vedlo k touze tvořit 
divadlo jinak než v zavedeném pro
vozu kamenného divadla, v zavedené 
dramaturgii, v zavedených produk
čních postupech. Tak vzniklo zprvu 
amatérské Divadlo Husa na provázku, 
jehož uměleckým vedoucím se nejprve 
stal Bořivoj Srba a posléze tři hlavní 
zakladatelské osobnosti, mladí reži
séři Petr Scherhaufer, Zdeněk Pospíšil 
a Eva Tálská. Dějiny „Provázku“ není 

třeba připomínat, jsou myslím noto
ricky známé a pro zájemce zpracované 
do detailu. Ale náš cyklus výjimečných 
událostí se nemohl vyhnout zrodu 
divadla, které ovlivnilo nejen domácí, 
ale i mezinárodní dění, a to nejen úzce 
divadelní. Na „Provázku“ se zkrátka 
psaly dějiny, jak jsme konstatovali na 
samém počátku cyklu.

Připomeňme, že skupina poprvé 
vystoupila v Procházkově síni Domu 
umění ve třech večerech 15. až 18. břez
na 1968. Tedy přesně před padesáti lety. 
Každý ze zakládajících režisérů uvedl 
jednu inscenaci: Zdeněk Pospíšil mon
táž podle Milana Uhdeho Panta Rei 
aneb Dějiny národu českého v kostce, 
Eva Tálská Morgensternovy Šibeniční 
písně a Peter Scherhaufer adaptaci 
Balzaca Umění platiti své dluhy a uspo
kojovati věřitele, aniž by bylo třeba 
vyjmouti jediný haléř z vlastní kapsy. 
Ke skupině se přidávali hudebníci, 
literáti, výtvarníci, další absolventi 
herectví JAMU, záhy přišel Bolek Polív
ka s inscenací Příběhy z rodných hor 
(1971, později jako Strašidýlka) a také 
teatrolog a historik umění Petr Oslzlý. 
Dvorním fotografem se stal nedávno 
zemřelý Jef Kratochvil, ovšem atmosfé
ru prvního vystoupení nasnímal Karel 
Slach.

JOSEF HERMAN

Divadlo 1918–2018

Ceny Thálie 
za rok 2017
V sobotu 24. března se v Národním 
divadle v Praze uskutečnil 25. ročník 
předávání Cen Thálie za minulý rok. 
Nabízíme přehled všech oceněných.

ČINOHRA – ŽENSKÝ VÝKON
TEREZA DOČKALOVÁ
Titulní role v inscenaci podle Henrika 
Ibsena Nora – Domeček pro panenky, 
Divadlo pod Palmovkou, Praha
ČINOHRA – MUŽSKÝ VÝKON
DANIEL BAMBAS 
Role Edwarda Kynastona ve hře 
Jeff reyho Hatchera Krás(k)a na scéně, 
Městské divadlo Mladá Boleslav
OPERA – ŽENSKÝ VÝKON
MAIDA HUNDELINGOVÁ 
Role Desdemony v opeře Giuseppa 
Verdiho Otello, Národní divadlo 
moravskoslezské, Ostrava
OPERA – MUŽSKÝ VÝKON
SVATOPLUK SEM 
Role Giorgia Germonta v opeře 
Giuseppa Verdiho La traviata, Jihočes-
ké divadlo, České Budějovice
OPERETA, MUZIKÁL – 
ŽENSKÝ VÝKON
KATARÍNA HASPROVÁ
Role paní Danversové v muzikálu 
Rebecca, Národní divadlo moravsko-
slezské, Ostrava
OPERETA, MUZIKÁL – 
MUŽSKÝ VÝKON
PETER PECHA 
Titulní role v muzikálu Rocky, Dark 
style agency v Kongresovém centru 
Praha
BALET A PANTOMIMA – 
ŽENSKÝ VÝKON
NIKOLA MÁROVÁ 
Role Matky v inscenaci Svěcení jara 
v rámci programu Timeless, Národní 
divadlo, Praha
BALET A PANTOMIMA – 
MUŽSKÝ VÝKON
ONDŘEJ VINKLÁT 
Role Vyvoleného v inscenaci Svěce-
ní jara v rámci programu Timeless, 
Národní divadlo, Praha
CENY ZA CELOŽIVOTNÍ DÍLO
PETR KOSTKA – činohra
BOHUSLAV ŠULC – loutkové 
divadlo
MIROSLAV ŠVEJDA – opera
RICHARD BÖHM – balet
JIŘÍ KORN – opereta a muzikál
ZVLÁŠTNÍ CENA KOLEGIA 
pro udělování cen Thálie
JIŘÍ SRNEC – režisér, výtvarník, 
hudební skladatel, scénograf a herec, 
zakladatel Černého divadla
CENA PREZIDIA Herecké asociace 
pro mladého umělce do 33 let 
v oboru činoherní tvorby
IVAN DEJMAL
Národní divadlo moravskoslezské, 
Ostrava
CENA THÁLIE za šíření 
divadel ního umění v televizi
FRANTIŠEK FILIP – režisér

Ceny Thálie každoročně uděluje Herec-
ká asociace za mimořádný herecký či 
hudebně dramatický výkon za předcho-
zí rok. Slavnostní večer se koná vždy 
v březnu v historické budově Národního 
divadla v Praze.
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JEDNOU VĚTOU

Šibeniční písně   FOTO KArEL SLACH

Divadlo je stále jedním z nejlepších způ-
sobů, jak se vyjádřit, a je také zrcadlem, 
které lidem ukáže, co je v našem světě 
dobré a co špatné. Jeviště je místem, kde 
si můžete vytvořit svůj vlastní svět a kde 
můžete vdechnout život svým snům, 
napsal ve svém poselství ke Světovému 
dni divadla pro děti a mládež (20. břez
na) sedmnáctiletý umělec a pedagog 
Mohamad Al Jounde ze Sýrie.
1 Africké loutky / Přicházející na 
scénu / Odhalují svůj neobvyklý příběh 
/ Stvořený z krásy a tajemství / Ze snů 
a zázraků / Byly ponechány k záchra-
ně / Nevinného dětství / V představě 
lidství…, napsala ve svém poselství ke 
Světovému dni loutkového divadla 
(21. března) africká multidisciplinární 
umělkyně a pedagožka Werewere 
Liking Gnepo (nar. 1950) žijící v Abid
janu v Pobřeží slonoviny.
1 Matěj Hollan (Žít Brno), náměstek 
brněnského primátora zodpovědný za 
kulturu města, oznámil, že Brno vyhlá
sí druhé výběrové řízení na obsazení 
funkce ředitele Centra experimentál
ního divadla; do prvního výběrového 
řízení se přihlásili čtyři uchazeči, 
výběrová komise ale radě nedoporučila 
žádného; současný ředitel Petr Oslzlý 
zůstane ve funkci do konce divadelní 
sezony.
1 V pátek 16. března uspořádala 
Katedra nonverbálního divadla HAMU 
v divadle Inspirace v Praze večer věno
vaný světoznámému slovenskému 
mimovi, režisérovi, choreografovi 

a výtvarníkovi Milanu Sládkovi, který 
23. února oslavil osmdesáté narozeniny.
1 Cena Thálie za nejlepší herecký 
výkon v rozhlasové hře byla porotou 
prezídia Herecké Asociace uděle
na Heleně Dvořákové za roli paní 
Lemarchandové v dramatu Hilda; stalo 
se tak na slavnostním vyhlášení vítězů 
34. ročníku soutěžní přehlídky mezi
národní rozhlasové tvorby Prix Bohe
mia Radio, které se konalo 22. března 
v Arcibiskupském paláci v Olomouci.
1 Ve dnech 4.–7. dubna se v paříž
ském divadle Anis Gras uskuteční prv
ní ročník festivalu českého divadla ve 
Francii nazvaný Na skok do Prahy.
1 Mnoho lidí říká, že divadlo z běhu 
a řádu světa nic nezmění nebo změnit 
nemůže. Ale divadlo nezmizí. Divadlo 
je totiž místo, jsem v pokušení říct úto-
čiště, kde se lidé scházejí a okamžitě 
vytvářejí společenství, napsal ve svém 
poselství ke Světovému dni divadla 
(27. března) anglický herec, dramatik 
a režisér Simon McBurney (nar. 1957).
 HUL
Podrobnější informace a další aktua-
lity z divadelního dění u nás i ve světě 
najdete na i-DN.

Držitelé Cen 
divadelní kritiky 
za rok 2017
V neděli 18. března byly v pražském 
Paláci Akropolis vyhlášeny Ceny diva-
delní kritiky (dříve Ceny Alfréda Rado-
ka). Nabízíme přehled všech oceněných.

INSCENACE
David Jařab, William Shakespeare: 
MACBETH – TOO MUCH BLOOD
Režie: David Jařab
Divadlo Na zábradlí, Praha
Jean Genet, Bedřich Bridel, 
Miloslav König: DENÍK ZLODĚJE
Režie: Jan Nebeský
Divadlo Masopust, Praha
Alois Jirásek: LUCERNA
Režie: Hana Burešová
Divadlo v Dlouhé, Praha
ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON
IVANA HLOUŽKOVÁ
Emmi Kurowski ve hře Strach jíst duši
Národní divadlo Brno – Divadlo
Reduta
MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON
MILOSLAV KÖNIG
Deník zloděje
Divadlo Masopust, Praha
DIVADLO:
KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA, 
OSTRAVA
POPRVÉ UVEDENÁ ČESKÁ HRA
TOMÁŠ VŮJTEK: SMÍŘENÍ
Režie: Ivan Krejčí
Komorní scéna Aréna, Ostrava
SCÉNOGRAFIE:
KAMIL BĚLOHLÁVEK – výprava
Judith Schalansky: Jsou místa oblíbe-
ná tmou, kde nikdy a nic na ostrovech 
se skrývá odlehlých
Naivní divadlo Liberec
HUDBA:
MARTIN DOHNAL
Jean Genet, Bedřich Bridel, 
Miloslav König: Deník zloděje
Divadlo Masopust, Praha
TALENT ROKU:
EVA HACUROVÁ – herečka, zpěvačka

iNZErcE
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Osou našeho fakultního 
pařížského turné byly 
exkurze v denících Le Monde 
a L’Humanité. V Mondu 
nás přijali stroze přátelsky, 
provedli nás redakcí a stručně 
vysvětlili, jak dělají své noviny.

JAN KOLÁŘ

V listu francouzské komunistické 
strany bylo přijetí mnohem honosnější. 
Začínalo prostřenými stoly a projevem 
vdovy po Maurici Thorezovi, soudruž
ky Veermeersch Thorezové. Hned 
v úvodu nás vyzvala k poděkování za 
bratrskou pomoc, kterou před nece
lým měsícem Československu poskytl 
Sovětský svaz. Její slova přehlušil náš 
pískot a dupot. Redakci L’Humanité 
jsme okamžitě opustili, lahůdek na 
stolech jsme se nedotkli.

Stravovali jsme se ve studentské 
menze, s výběrem ze čtyř velice chut
ných jídel, z nichž jedno bylo vegeta
riánské, plus sýrový talíř a k tomu 
v ceně buď půllitr vína, nebo pivo, ane
bo minerálka. Ve srovnání s masem

podrážkou a UHO omáčkou se šesti, 
již jsme pojídali v naší menze v Opleta
lově ulici, to bylo opravdu šokující.

Na konci pařížského pobytu pro nás 
tiskový atašé československého vel
vyslanectví Ivo Fleichsman uspořádal 
opulentní recepci, skoro jako bychom 
byli státní návštěva. Nevím, jestli ze 
sentimentu vůči svému básnickému 
druhovi z byvších dynamoarchistů, 
našemu pedagogu Jaromíru Hořcovi, 
který vedl náš zájezd. Anebo to byla 
poctivost diplomata postarat se o své 
spoluobčany, ať jsou jakkoli bezvý
znamní?
* * *
Koncem šedesátých let byla Fakulta 
sociálních věd a publicistiky velice 
příjemným místem k pobývání. Jeden 
večírek střídal druhý, obvykle hrála 
fakultní amatérská kapela K. H. Maka
bi Antibeat se svými hity Hymna pol
ských kosmonautů a Žoltyj parochod, 
pokroucenou travestií beatlesovské 
Žluté ponorky zpívanou v jakési česko

ruštině. Obdobně jako my ve Francii 
byla jiná studentská skupina na zájez
du v Sovětském svazu, z něhož Zdeněk 
Rosembaum a Jaroslav Veis vytěžili 
trefnou reportáž s fučíkovským 
názvem V zemi, kde zítra znamená 
naše včera. Otiskla ji Univerzita Kar
lova.

Děkanem byl Gustav Bareš, bývalý 
zaťatý stalinista, který po XX. sjezdu 
KSSS prozřel a v době mých studií jed
nal velmi liberálně. Odmítl sovětskou 
okupaci a následující normalizaci a byl 
z fakulty vyhozen. Chodil pak „sokra
tovsky“ po Praze s lucernou a cedulí na 
prsou, na níž byl nápis: Hledám pravdu.

Fakulta sociálních věd a publicisti
ky byla zvláštní škola, ne nepodobná 
fiktivní univerzitě z Amisova románu 
Šťastný Jim. Učili na ní podvodníci, 

ale i učitelé, jimž nebylo lhostejné, co 
z jejich studentů bude. Často překračo
vali rámec povinných osnov.

A tak jsme například s Květou Nera
dovou rok analyzovali Mýtus o Sisyfovi 
Alberta Camuse v kontextu francouz
ského existencialismu a jeho českých 
ohlasů. Paní Neradová pro důvěryhod
né studenty pořádala i soukromé semi
náře u sebe doma. Patřil jsem mezi ně 
a strhující přednášky Jiřího Němce 
o Teilhardově eseji Místo člověka v pří
rodě mě posléze přivedly k víře.

Praví se, že víra je dar, Boží navští
vení. Mně se ho nedostalo, můj příklon 
k Bohu byl výsledkem racionální úvahy 
ve smyslu bonmotu astrofyzika Gry
gara: Představa, že svět, vesmír, vznikl 
náhodou, je identická s představou, že 
pražská univerzitní knihovna vznikla 
výbuchem. Anebo ještě jinak: Jak to, že 
židovský kmen, nárůdek, jichž tehdy 
žily na Blízkém východě desítky, jako 
jediný založil civilizaci, která trvá dva 
tisíce let? A jak to, že po narození pana 
Ježíše se všecko změnilo?
* * *
Mezi Květou Neradovou a mnou se 
běžný vztah studenta s pedagožkou – 
jak se mi zdálo – proměnil v opravdové 
přátelství. Několikrát mě hostila na 
své chalupě ve Chřibské a domluvila 
mi třeba i interview s Bohuslavem 
Reynkem v Petrkově. Vyšlo v Obrodě, 
časopisu, který chvilku směla vydávat 
lidová strana. V roce 1982 jsem usoudil, 
že je nejvyšší čas dát pokřtít své dcery, 
čtyřletou Kačenku a šestiletou Lucku. 
Obrátil jsem se na svou místní farnost 
v Bubenči – a byl jsem odmrštěn. Cože, 
vy jste sice pokřtěný, ale jste člen KSČ 
a vaše žena je pohan, ateistka? To 
nelze. Požádal jsem o pomoc Vláďu 
Justla, volal do Olomouce, kde měl 
známého kněze, ale odpověď byla 
tatáž. Věděl jsem, že Květa Neradová 
má mnoho známostí v katolickém 
kléru, a tak jsem ji poprosil, zda by mi 
pomohla. Pozval jsem ji k nám domů 
na večeři, seznámil jsem ji se ženou 
a dětmi – byl to příjemný večer a věc 
se podařila. Smluvila mi křest na faře 
v Klecanech u otce Pavla Kuneše. Bylo 
to milé květnové odpoledne, kmotrem 

byl Vladimír, doprovázen svou druhou 
ženou Evou. Bylo nás dohromady šest, 
a o to víc mě překvapilo, když jsem byl 
asi za měsíc předvolán na stranický 
výbor svého tehdejšího zaměstnava
tele, Čs. rozhlasu, kde mně ten akt byl 
tvrdě vyčten. Dopadlo to dobře, vyvázl 
jsem s nejnižším stranickým trestem – 
důtkou. Otec Kuneš měl zřejmě na faře 
instalováno odposlouchávací zařízení.

V roce 1997 jsme s Janem Czechem 
v našem nakladatelstvíčku Blízká 
setkání připravovali k vydání roz
sáhlé knižní interview Jiřího Zajíce 
s kardinálem Vlkem. Rozhovor o naší 

plánované produkci publikovaly Lido
vé noviny. Květu Neradovou popudil 
natolik, že mi napsala dopis:

Milý Honzo, v sobotních LN jsem si 
přečetla rozhovor s Vámi a dozvěděla 
se o existenci i záměrech Vašeho nakla-
datelství. Musím říci, že mě to překva-
puje. Vím, že jste schopný, obratný a že 
jste se vždycky chtěl prosadit. Také 
jste to vždycky uměl. Měla bych radost 
z Vašeho nového úspěchu, kdyby… Čtu 
tady: Chtěl jsem je založit sám pro sebe, 
pro věci, které napíšu, a pro kulturní 
publicistiku, zejména s orientací na 
divadlo a duchovní literaturu. Na 
příští rok například chystám obsáhlé 
interview s velmi známým pražským 
knězem… Nemám právo ani úmysl 
někoho soudit. Pravda je ale taková, že 
jste jako člen KSČ i za totality zastával 
vedoucí místa, která jiným byla uza-
vřena. A těm, o kterých zřejmě nyní 
hodláte psát, bylo odpíráno mnohem 
víc. Chcete oceňovat jejich statečnost? 
Vím, že jste kvůli mně měl jisté obtíže – 
nevím to bohužel od Vás. Vyřešil jste to 
tak, že jste se mi pečlivě vyhýbal, abyste 
si nezničil kariéru. Nemám Vám to za 
zlé a chápu to. O jedno Vás ale naléha-
vě žádám: Vynechte, prosím, ze svých 
podnikatelských záměrů toho kněze. 
Je dost populárních herců, o kterých 
jste ještě nepsal. Každý kněz se musí 
čehosi pro svět důležitého vzdát, každý 
kněz podstupuje velké osudové riziko 
a každý ho nese poněkud jinak. Tohle 
ale Vy pochopit nemůžete. Nebylo by to 
dobré interview.

Buďte zdráv – zdravím i Vaši ženu 
a děti.

Konečně jsem se dozvěděl, co si 
o mně Květa Neradová vždy myslela 
a myslí.

Interview s kardinálem Vlkem byl 
totální ekonomický propadák – dluhy 
jsme vyrovnali s pomocí populární 
reportáže Martina Dejdara z Ameriky. 
Ale pořád jsem si jist, že je to důležitá 
knížka, a jsem rád, že jsme ji vydali.
* * *
Důležitým fakultním pedagogem byl 
pro mě i Jiří Roth, který nás ve stylis
tice vedl až k Joyceově experimentální 
próze Progess in Work. Nechápu, jak 
se tento jemný a vzdělaný pán mohl 
stát tvrdým normalizátorem v husá
kovské televizi. Za mnoho vděčím také 
docentu Máchovi, který vyučoval ději
ny filosofie, dobráckému asistentovi 
Bublemu, který nás provázel taji logiky, 
Věře Karfíkové s jejími lekcemi z teorie 
literatury a Vladimíru Kováříkovi, jenž 
nás zasvěcoval do rozhlasové tvorby. 
Byl to trochu školomet a mentalitou 
středoškolský profesor, ale jestli snad 
umím vytvořit rozhlasový dokument, 
je to díky jemu.

A nesmím opomenout ani Václava 
Müllera, který nás uváděl do dějin 
ekonomických teorií. Okouzlující muž, 
bonviván, jenž se netajil svým antiko
munismem a nebál se před neznámými 
studenty označit marxismusleninis
mus za zrůdnou utopii.

Váhám nad charakteristikou Kar
la Štorkána a Vladimíra Kaliny. Oba 
mě měli rádi a já měl rád je. Štorkán 
vyučoval novinářské žánry, jeho před
nášky byly opřeny o praktické příklady 
velikánů novinařiny. Byl to přinej
menším zajímavý přehled od Nerudy 
přes Čapka k současnému Klímovi, 
Mňačkovi a Vaculíkovi. Ve škole byl 
terčem posměchu, jako autora povídek 
a filmových scénářů jsme ho častovali 
sloganem: Do literatury jsem vstoupil 
jako orkán – Karel Štorkán.

Vladimír Kalina, scenárista slavné 
Žižkovské romance, mě pozval do 
výběrového semináře Filmový scé
nář. Seminář se odehrával v hostinci 
U Supů a Vladimír Kalina vždy zaplatil 
útratu. Byli jsme tři: Petra Pleskotová, 
Jan Vít a já, a pod Kalinovým vedením 
jsme psali scénář Svatý z Krejcárku, 
který byl posléze natočen. Že ten film 

neudělal díru do světa, nebyla zcela 
naše vina.
* * *
Koncem sedmdesátých jsme s Janem 
Schmidem na vyzvání Karla Steiger
walda, jenž byl tehdy dramaturgem 
jedné barrandovské skupiny, psali 
scénář filmu s názvem Všední věci. 
Byl to příběh rozvedené ženy se třemi 
dětmi, každé měla s jiným, která unikla 
z hlučné Prahy, žije na venkově, ale 
ani tam nenašla očekávaný ráj, stále je 
vystavována atakům sousedů, protože 
je cizím, extravagantním tělískem. Byla 
to metafora marasmu normalizace.

Scénář tajně dramaturgoval Elmar 
Klos, který nám dodal řadu nápadů, 
osobně nás však občas šokoval. Třeba 
když odmítl schůzku v pátek, proto
že v ten den, když obyvatelé města 
odjíždějí na chalupy, on jako příslušník 
pomocné stráže VB kontroluje, jestli 

nepili alkohol. Vy jako pomocná stráž 
VB sbíráte materiál pro svůj budoucí 
film? ptali jsme se ho. Ne, mě to baví, 
odpověděl.

Scénář byl hotov a ve skupině schvá
len. V tu chvíli se ozval ústřední barran
dovský dramaturg Luděk Toman. Poslal 
pro nás svou Volhu a při setkání nám 
mazal med kolem úst, jak výborný je 
to scénář, ovšem není dokonalý, potře
buje dopracovat a on by věděl, jak to 
udělat. Nepochopili jsme, že Tomanovi 
vůbec nejde o úpravu scénáře, ale chtěl, 
abychom mu dali polovinu z našeho 
honoráře. Řekli jsme, že scénář je úpl
ný a žádné úpravy nevyžaduje. Na to 
Toman schůzku ukončil. Náš scénář pak 
odebral původní skupině a poslal jej do 
skupiny Vladimíra Kaliny, který s ním 
na poradě bouchl o stůl a řekl: Psal to 
Schmid z Ypsilonky a můj bývalý student, 
který snad byl talentovaný – dobrý scé-
nář to není, kdo si to vezme k posudku? 
Dramaturgové ho nezklamali, scénář byl 
zamítnut. Vím to od dramaturgyně sku
piny Kataríny Slobodové, která mi prů
běh „schvalování“ podrobně vyprávěla.

Ještě předtím jsme s Janem Schmi
dem pod Klosovým dramaturgickým 

dohledem připravovali středomet
rážní filmovou anekdotu s názvem 
Mezi samoobsluhou a hospodou. Pět 
postav se v ní vydává na výlet horskou 
krajinou devastovanou socialistickou 
civilizací. Zakoupí v samoobsluze pár 
teplých limonád, jdou na vyhlídku 
s hospodou, v níž nemají nic jiného 
než teplé pivo, po cestě vidí mrtvého 
ježka – šel k potoku a nedošel –, skelet 
karoserie auta, rozbité sklo, na němž 
havaruje cyklista, atd. Jejich cesta kon
čí totální havárií vzájemných lidských 
vztahů. Elmar Klos náš scénář obohatil 
o postavu malíře, který zíraje do dálky 
maluje místo horských vrcholů pane
láky. Výletníci se diví: přece tam v dáli 
jsou hory, ne panelové domy. A malíř 
odpoví: Neumíte snít, soudruzi? Ani 
tento scénář natočen nebyl.

Čas běžel a Pavel Taussig připravo
val samizdatový sborník ke Klosovu 

životnímu jubileu. Přispěli jsme do něj 
s Janem Schmidem krátkým textem:

Vídáme se málo, ale byla doba, kdy 
jsme se viděli víc, a právě z té doby 
víme, že národní umělec Elmar Klos 
umí stále, znova a znova, naslouchat 
mladším generacím. A nejen to, ale 
taky stále nově a nově sebe sama adap-
tovat do jiného generačního vidění. 
Podobné to bylo s jeho poznámkami, 
postřehy a reflexemi nad zhlédnutý-
mi inscenacemi Ypsilonky… Zvláštní 
nestárnoucí stařík, nervní mladík plný 
životních podnětů… Ta jeho energie je 
rys skoro zacílený. Spolupracovali jsme 
na společném neuskutečněném snu: 
filosofující grotesce, situačním filmu 
bez příběhu, který se měl odehrát mezi 
samoobsluhou a hospodou… Ale stejně 
mu to nepomohlo, přestože jsme společ-
ně, dohromady, i každý zvlášť běhali 
po všech čertech. Nakonec sen zůstal 
jenom snem a mohlo by se zdát, že z něj 
nezůstalo nic. Člověk se musí naučit 
trpělivosti, pokoře a ve víře věcem, jež 
se zdají marností, nalézat kousek věč-
nosti. Takže i v tomto případě zůstalo 
hodně – a dík!

(Pokračování.)
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V normalizaci neexistovaly tiskopisy 
křestních listů,  a tak kmotr mých 
dcer Vladimír Justl požádal Jaroslava 
Šerých o akvarely s příslušnou datací. 
Reprodukovaný akvarel je věnován 
Lucii rEPrO ArCHIV JANA KOLÁŘE

PAMĚTI, REPORTÁŽE, DENÍKY

S Janem Schmi-
dem  píšeme na 
jeho chalupě ve 
Fojtce v Jizerských 
horách scénář 
k filmu Všední 
věci FOTO ArCHIV 
JANA KOLÁŘE

Útržky z paměti (III)
Ještě Paříž, škola, film (Elmar Klos)


