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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

10:30 HLAVNÍ SCÉNA

Klicperovo divadlo Hradec Králové / CZ

Boris Vian 

režie: SKUTR

PĚNA DNÍ
15:30 LETNÍ SCÉNA

Divadlo Kozlík / CZ

VODNICKÁ POHÁDKA
17:00 V PODKROVÍ

Povídání v Podkroví

MICHAL HORÁČEK
19:00 STUDIO BESEDA

Městské divadlo Kladno / CZ
Florian Zeller / režie: P. Štindl

MATKA
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Městské divadlo Mladá Boleslav / CZ
Pavel Khek, Lenka Smrčková 

režie: P. Khek

CHAPLIN
cca 22:00 LETNÍ SCÉNA

FACTORIAL! ORCHESTRA 

- KONCERT

Veronika Lazorčáková: Někdy divadlo miluju a někdy…
Herečka Veronika Lazorčáková je 
absolventkou brněnské JAMU, půso-
bila v ostravském Národním divadle 
moravskoslezském a nyní je členkou 
uměleckého souboru Divadla v Dlou-
hé. Včera ji diváci mohli spatřit v insce-
naci S úsměvy idiotů.

Kdy ses naposledy cítila jako idiot 
a zasmála se tomu?

Jako idiot se cítím pokaždé, když po-
tkám idiota. Někdy stačí po ránu vi-
dět tu holku v zrcadle... A nejlepší je 
se tomu zasmát, protože myslím, že 
smích lidi (i idioty) sbližuje a uvolňuje..

Jaký je Tvůj osobní vztah k tvorbě 
Jana Vodňanského, Petra Skoumala 
a Jana Borny?

S tvorbou Jana Borny jsem se potkala 
jako první a jeho poetika a obzvlášť 
humor mě fascinuje a jsem ráda, že 
můžu být součástí toho všeho. A Jana 
Vodňanského s Petrem Skoumalem 
vnímám jako takové vtipné vykutále-
né duo, jehož tvorba mě baví jak tex-
tově tak i hudebně. Cítím za tím hru, 
někdy až poťouchlou a taky jakési 
klukovství, ale je v tom zároveň i velký 

nadhled, a ten je v dnešní době hodně 
potřeba podle mě..

Ve Vaší inscenaci se představíš 
i  jako hudebnice, jakou hudbou 
momentálně žiješ a dokážeš si 
představit, že by ses muzice věno-
vala naplno?

Hodně jedu na vlnách Rádia 1, které 
poslouchám po ránu, takže spíš in-
klinuju k alternativě, ale mám třeba 
hodně ráda i jazz, swing, blues a ně-
kdy si ráda pustím klasiku. Kdysi jsem 
hrozně toužila být zpěvačka (poté co 
jsem poprvé slyšela E.O.S.T. s Kateři-
nou Winterovou) a taky geniální pia-
nistkou (to poté co jsem objevila Psí 

Vojáky), ale myslím, že na to, abych 
se hudbě věnovala naplno, mi chybí 
notná dávka talentu, trpělivosti a od-
hodlání.

K jakému druhu humoru inklinuješ 
Ty osobně?

Mám ráda ironický humor, chytrý a po-
hotový a sama se stále učím sebeironii 
a nadhledu. Člověk, co je schopný se 
nebrat vážně a udělat si srandu i sám 
ze sebe, to miluju. Baví mě i taková ta 
poetika trapnosti, tu se už několik let 
snažím učit od přítele – ten je v tom 
mistr a vždycky mě rozesměje.

Pokračování na str. 2

10:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo Drak / CZ

POSLEDNÍ TRIK GEORGESE 
MÉLIÈSE
17:00 GLÓB PŘED DIVADLEM

DIVADELNÍ HYDEPARK: 

I VESMÍR ZPÍVÁ
18:00 STUDIO LABYRINT

Studio Hrdinů / CZ

SKUGGA BALDUR
19:00 PLANETÁRIUM

Daniela Fischerová / CZ

HVĚZDNÉ VÁLKY 

A HVĚZDNÝ MÍR
21:00 STUDIO LABYRINT

DVA - KONCERT

DNES V DIVADLE DRAK 
„ASTRONOMIE A ASTROLOGIE“

O inscenaci Skugga Baldur, ojedinělém 
koprodukčním projektu, který pražské 
Studio Hrdinů večer přiveze na scénu 
Studia Labyrint, jsme si povídali s  reži-
sérkou Kamilou Polívkovou.  

Proč má inscenace islandský název? 
Co vše znamená?

Skugga Baldur znamená v překladu 
do češtiny „stín Baldura“ a jedná se 
o jednu z nejtemnějších bytostí is-
landské mytologie, křížence lišky a 
kocoura. Rozhodli jsme se ponechat 

titul v původním znění kvůli uváděni 
inscenace jak v Praze, tak v Reykjavíku. 
Pro Islanďany tento pojem označuje 
notoricky známou postavu a samo-
zřejmě i populární Sjónovu knihu, pro 
Čechy zní tento název „exoticky“ a ob-
sahuje v sobě určité tajemství… Oboji 
může být pro potencionálního diváka 
vhodným vodítkem.

Potkaly jste někdy modrou lišku?

A to je zajímavé - „modrá liška“ je vlast-
ně doslovný překlad anglického „blue 
fox“ (mimo jiné též titul anglického 
překladu Sjónovy knihy), což je ale 
v češtině „polární liška“... Kniha však, 
stejně jako naše inscenace, začíná vě-
tou „temné ryšavé lišky se tak podoba-
jí kamenům, že je to až k neuvěření“. Je 
to proto, že „reffurin“ - islandská liška 
dvakrát do roka mění srst, aby se při-
způsobila okolnímu prostředí a díky 
své barvě opravdu v kamenité krajině 
dokáže doslova zmizet. Osobně jsem 
se s živou liškou ve volné přírodě ni-

kdy nesetkala, ale asi je to dobré, pro-
tože na Islandu je toto zvíře nejobáva-
nějším predátorem, který vás dokáže 
zavést do pustiny, odkud už nikdy ne-
najdete cestu zpět...

Jak jste se dostaly ke Sjónově kníž-
ce?

Obě jsme s Terezou nezávisle na sobě 
četly český překlad a už tenkrát - aniž 
bychom tušily, že z toho jednoho dne 
vznikne divadelní inscenace - jsme se 
shodly, že je to úžasná literatura. Taky 
jsme dlouho uvažovaly o tom, že by-
chom spolu chtěly něco udělat. Tereza 
se pak odstěhovala na Island a tato 
knížka se jí v té době stala něčím jako 
průvodcem a přítelem v nouzi. Když 
se otevřela možnost žádat o grant 
Norské fondy, Tereza okamžitě zare-
agovala a začala jednat, oslovila mě 
s nabídkou spolupráce a začali jsme 
společně promýšlet koncept a psát 
žádost. Je to pro nás obě splněný sen. 

Pokračování na str. 4

„Splněný sen Kamily Polívkové“
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Jaký máš osobně vztah k divadelní 

kritice ?

Soucítím s nimi. Taky divadlo někdy 

miluju a někdy nenávidím.

Jak se právě máš a na co se chystáš?

Na to je jediná odpověď: PRÁZDNI-

NY!!!! Ještě je nemám úplně (až do 

30. 6. zkouším v Národním divadle Tři 

sestry), ale cítím, že už se na prázdniny 

chystám dlouho a mentálně jsem na 

prázdniny připravená velmi dlouho!

Kdyby sis svobodně (bez ohledu na 

čas a prostor) mohla vybrat cokoli 

z  programu letošního Divadla ev-

ropských regionů, co by sis zvolila?

Nejradši bych absolvovala celý festival 

v jeho šíři a intenzitě. Atmosféru znám 

z předchozích ročníků a je nezapo-

menutelná. Ale jako jeden z mnoha 

konkrétních případů bych určitě šla 

na koncert Fekete Seretlek.

◘ Petr Klarin Klár

Někdy divadlo miluju a někdy… (pokračování ze str. 1)

Hradče můj milý, být v Tobě náročné 

jest! Ke kráse vůkol mne nelze být imun-

ní. Hronešová Ivo, báječná jsi! Já přiznat 

musím, že hektičnost tepající festiva-

lové atmosféry mě ve dni pondělním 

podvakráte k mikrospánku přivedla, 

čehož si bohužel aktivně exhibující per-

formeři povšimli. Omlouvám se velmi! 

Inscenace Pankrác ‘45 je sugestivní au-

diovizuální definicí sehranosti dámské 

šatny Švandova divadla, prezentované 

téma mě ale osobně dost nudí. Martina 

Kinská režíruje s evidentní řemeslnou 

zručností i patřičným entusiasmem, text 

z její ruky mě ovšem kolíbá do letargie, 

a násobí můj cynismus. Hvězdičky v kri-

zi mě nechávají chladným, a černory-

bízová zmrzlina je lepší než Mandlová. 

Mám se za to kát? Následně pokračuji 

na Úsměvy idiotů z Dlouhé. Songy pánů 

Vodňanského a Skoumala, suverénně 

předkládané múzicky vyladěnou skvad-

rou působí na mě coby Rohypnol. I Jan 

Meduna se nad mojí spánkovou indis-

pozicí pozastavil a mojí absenci na půli 

druhé tak následně motivoval. Jeane 

díky! Poděkování letí i za redakcí Open 

news za cenné konzultace. Sledovat Váš 

profesní progres jest radost čistá! Ze 

všeho nejhezčí pak včera byly rozhovo-

ry s Jiřím „Pírko“ Šmirkem. Parádní úterý 

Vám všem!

◘ Petr Klarin Klár

KlariNův deník hradecký - část druhá: memoáry spáče!

FOTOOKÉNKO: Představení S úsměvy idiotů si vysloužilo potlesk ve stoje. Večer pokračoval dalším z koncertů na letní scéně.
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V letošní sezóně se režisérský tandem 

SKUTR (Martin Kukučka, Lukáš Trpi-

šovský) vrátil do Klicperova divadla, 

aby zde dokončil svou trilogii o lásce. 

Po Labutím jezeře a Evženu Oněgino-

vi si ke zpracování vybrali nejslavnější 

román Borise Viana Pěnu dní. O vzniku 

představení, ale také o ocenění Suk-

ces měsíce Divadelních novin jsme si 

povídali s Lukášem Trpišovským.

Kde se vzal nápad převést na diva-

delní prkna zrovna Vianovu Pěnu 

dní, která má punc nezinscenova-

telného a nezfilmovatelného díla?

Na to jsme tak nějak přišli dohromady 

s Janou Sloukovou. Obecně nemáme 

s Martinem doma nachystáno dvacet 

titulů, které bychom chtěli dělat, a kte-

ré pak při výběru titulu vytáhneme. 

Soubor Klicperova divadla už známe, 

a tak jsme chtěli vytvořit něco na míru 

právě hercům. A v Klicperáku všichni 

dobře zpívají, je tu Mastix. Pěna dní 

byl nápad Jany Sloukové, která nás už 

taky trochu zná. Mně se na tom líbilo, 

že to uzavírá trilogii „o  lásce“, kterou 

jsme v Klicperáku vytvořili. Ta nezins-

cenovatelnost byla něčím, co nás prá-

vě zajímalo.

Kdy jste román četl poprvé? Čím je 

Vám blízký?

Na gymnáziu. Ten román mi otevřel 

úplně nové dimenze literatury. To už 

nebyl psychologicko-realistický popis 

světa. To byla jeho metafora. A Martin, 

který donedávna málo četl, zrovna 

Pěnu dní četl také na gymplu. Teda, 

on ležel na trávě na plovárně, okuko-

val holky v plavkách, a jeho kamarád 

mu Pěnu dní nahlas předčítal.

Ve Vaší inscenaci hraje nezastupi-

telnou roli hudba. Můžete právě 

o hudební složce Pěny dní divákům 

něco prozradit?

To je zásadní věc celé inscenace. Kluci 

herci vytvářejí zvukový plán po celou 

dobu a tím vlastně udávají tempo 

inscenace a vlastně i její vnitřní psy-

chologii. Vytvářejí z reality právě tu 

potřebnou surrealitu. David Smečka 

nám v  tom strašně moc pomohl!

Pěna dní byla vyhlášena Sukcesem 

měsíce divadelních novin a obecně 

se jí dostává velice kladného ohla-

su. Máte z toho radost?

Víte, my máme radost, že se opět po-

vedlo vytvořit během zkoušení skvě-

lou atmosféru a že si ten proces všich-

ni užili. To neznamená, že byla vždy 

zábava, ale herci se dokázali proměnit 

v malé děti, co se ohromují navzájem 

svou fantazií. Pavlína Hochmanová, 

inspice, s námi vydržela celé zkoušení 

a všichni byli báječní. A pak celý ten 

svět vytvořil náš scénograf Jakub Ko-

pecký a kostýmní výtvarnice Simona 

Rybáková. Ta společná práce se mož-

ná teď přenáší i na diváky.

V divadle trávíte obrovskou spous-

tu času, baví Vás vůbec ještě zajít si 

jen tak do divadla, např. na předsta-

vení kolegů?

Mám to ve vlnách a zrovna teď, když 

mám čas a kapacitu, do divadla rád 

zajdu. A snažím se i v zahraničí, abych 

viděl, jak se dělá divadlo jinde.

◘ Kateřina Janečková

Inscenaci Pěna dní hrajeme dnes od 

10:30 na hlavní scéně.

Z reality do surreality se SKUTRy, Mastixem a Pěnou dní

DRUHÉ POVÍDÁNÍ V PODKROVÍ: Hostem Jany Sloukové byl tentokrát profesor Martin Hilský. Komorní scéna V Podkroví opět praskala ve švech.
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„Splněný sen Kamily Polívkové“
(pokračování ze str. 1)
Jaký je vztah mezi krajinou Islandu 
a krajinou střední Evropy, jak Island 
působí na lidskou duši?

Já jsem byla na Islandu celkem čtyři-
krát a většinu času jsem kvůli práci na 
našem projektu trávila v Reykjavíku. 
Pokaždé jsem ale měla možnost vy-
jet alespoň na chvíli do otevřené kra-
jiny či na moře a byl to pro mě vždy 
ohromující zážitek. V určitém ročním 
období nenajdete v barevném spek-
tru islandské krajiny ani stopu zelené 
barvy, která je v našich podmínkách 
všudypřítomná - i v zimě. A to TICHO! 
Doslova ohlušující. Silný vítr, do kte-
rého se můžete položit a nechat se 
unášet, modrá jezera, monumenty 
hor, černé pláže, rudé potůčky, os-
tře žlutý lišejník nebo záplavy vlčího 
bobu. Všechny tyto vjemy ve mně 
i  při vzpomínce vzbuzují silné emo-
ce. Islandská krajina s tím, co známe 
z  Evropy, nemá mnoho společného. 
V inscenaci se mluví o pustině - vlože-
ný poetický text od botanika a surrea-
listy Jiřího Sádla srovnává dvě pustiny, 

městskou a arktickou, a nalézá zde 
jakousi zvláštní symetrii. Člověk se 
může ve velkoměstě cítit stejně ztra-
ceně a osamoceně jako v pustině, a 
naopak ticho a  samota nemusí vždy 
způsobovat melancholii nebo úzkost. 

Jaký vliv měla na podobu inscenace 
spolupráce s dětmi a dospívajícími 
s Downovým syndromem?

Zásadní. Díky workshopům, které byly 
součástí příprav a probíhaly v Reykja-
víku, jsme potkali Sindriho Plodera, 
mladého výtvarníka s Downovým syn-
dromem. V rámci tvůrčího procesu se 
stal naším rovnocenným partnerem a 
taky kamarádem, se kterým i na dálku 
udržujeme intenzívní kontakt, stej-
ně jako s jeho úžasnými rodiči. Díky 
projektu Skugga Baldur se o jeho vý-
jimečném talentu dozvěděla i island-
ská veřejnost, novináři o něm psali 
a točili reportáže, těsně po naší premi-
éře měl výstavu společně s jedním ze 
známých islandských umělců a dá se 
říct, že se z něj v Reykjavíku - alespoň 
na chvíli - stala lokální hvězda. To mě 

osobně moc těšilo, stejně jako jeho 
reakce na představení. To bylo velmi 
silné. Když se v jednom momentě 
během premiéry viděl na projekčním 
plátně, tak se rozplakal dojetím. Tere-
za se pak při scéně, kdy mluví přímo 
k publiku a pohybuje se mezi diváky, 
rozplakala taky a přítomný okamžik se 
tak protnul s realitou na scéně. Krása.

Jak se liší vnímání postižených 
a zdravých lidí?

To tedy nedokážu posoudit, respek-
tive popsat, protože nemůžu vidět 
svět jejich očima. Jak jsem ale měla 
možnost poznat, v případě lidí s Dow-
novým syndromem jde o „postižení“, 
které umocňuje emoce a potlačuje ra-
cionální stránku lidské psychiky. Lidé s 
Downovým syndromem cele prožívají 
přítomný okamžik, existují za každých 
okolností tady a teď a v tomto ohledu 
jsou jako děti. Nevinné, nezáludné a 
nezištné bytosti, kterým stačí k rados-
ti opravdu velice málo. Nadchnou se 
pro cokoliv a svoji radost umí vehe-
mentně sdílet. Jejich pozitivní energie 

je nakažlivá a já jsem velice rychle 
pochopila, proč jejich blízcí o lidech 
s  DS neříkají, že „trpí“ postižením, ný-
brž že „žijí“ s Downovým syndromem. 
Být v  jejich blízkosti vás přiměje stát 
se lepším člověkem. 

Jak se liší český a islandský divák? 
Jaký to má vliv na podobu inscena-
ce a její vnímání?

Moc mě těší, že inscenace byla velice 
vřele a pozitivně přijata jak českým, 
tak islandským publikem. Islanďané 
byli nadšení z toho, jak jsme údaj-
ně úplně přesně vystihli islandskou 
atmosféru a přírodu. Zajímavé je, že 
stejné reakce přicházejí i od českých-
diváků... 

Co očekáváte od publika?

Schopnost oprostit se na chvíli od ra-
cionálního způsobu vnímání a ochotu 
sledovat emocionální stopu, po které 
je naše liška – Tereza -  vede.

◘ Vojtěch Bárta

Chceme událost! (3x jinak)
Dramaturgie drakovské části festiva-
lu letos vyzvala některé tvůrce, aby 
vytvořili jednorázové představení 
přímo pro hradecké publikum, anebo 
aby se pokusili ve svých inscenacích 
podtrhnout jejich událostní charakter 
a nehráli „regulérní“ představení. Pon-
dělní Jola Lenky Tretiagové je prvním 
představením (které jsem viděla), jež 
na tuto výzvu odpovědělo skutečně 
smysluplně.

V pátek jsem sledovala prvních něko-
lik scén představení BOI, jemuž velmi 
ubližovaly vložené nezáživné a naiv-
ně vyznívající výklady tvůrců o tom, 
jak inscenace vznikala. Po intenzivní 
první taneční scéně se v sále náhle 
rozsvítilo, zpocený aktér se chvíli vy-
dýchával a pak začal nejistý monolog: 

„Řekli mi, že bych vám teď měl povědět 
něco o tom, jak jsme tuhle roli vytvá-
řeli. Jsem z toho trochu rozpačitý … 
Téhle části říkáme „svalová“ scéna …“ 
Evidentně se jednalo o skvělého ta-
nečníka, který byl zvyklý přemýšlet o 
inscenacích tělesně a intuitivně. Ten-
tokrát ale podívaná na něho budila 
hlavně soucit. Celé věci neprospěl 
ani úvodní, snad dvacetiminutový 
suchopárný výklad režiséra Matěje 

Matějky, v němž například divákům 
„odhalil“, že název inscenace odkazuje 
jak ke slovu „boy“, tak k „boji“.

Už při rozhovoru s uměleckým ve-
dením Draku jsem narazila na to, jak 
naivní a absurdní je předpoklad, že 
lze vést s tvůrci dialog zaměřený 
přímo k  tomu, co je na jejich tvorbě 
největším tajemstvím. Samozřejmě 
lze sledovat způsob jejich myšlení 
nebo hovořit o možnostech různých 
přístupů k tvorbě, ale stále se jedná 
o „kroužení okolo“. Když jsem se ptala 
režiséra Jakuba Vašíčka na (nejspíš pří-
liš obecnou a přímou) otázku, podle 
čeho si vybírá témata svých inscenací, 
připadala jsem si zprvu jako úřednice, 
která ho při snídani překvapila s  for-

mulářem „Sčítání lidu“. Nemohl mi 
odpovědět nic jednoduchého, co by 
vystihovalo podstatu toho, na co jsem 
se ptala. Komentovaný BOI troskotal 
z podobného důvodu.

Opačným (a šťastnějším) případem 
byl nedělní Turnaj krále Karla IV.. Insce-
naci bych přirovnala ke zdivadelněné 
učebnici dějepisu s mnoha zábavnými 
komiksovými obrázky.  Herci vedli vel-
mi živý dialog s dětskými diváky – ne-
chávali je odpovídat na kvízové otázky, 
které se týkaly života Karla IV. a před-
stavení prokládali drobnými scénka-
mi, které s kvízem tematicky souvi-
sely a  ilustrovaly (spíš než co jiného) 
obecně známá fakta. Představení se 
odehrávalo ve stanu před divadlem 

za teplého letního počasí a  sledovat 
hru bylo doslova „příjemné“. Když se 
při procházce zastavím u dětského 
hřiště a pozoruji, jak si děti hrají, mí-
vám srovnatelný zážitek. Kvalita před-
stavení spočívala skoro výlučně v jeho 
událostním rozměru.

V Jole se umělecká kvalita díla a sna-
ha pojmout představení jako událost 
vzájemně umocňovaly – na předsta-
vení navazoval tematicky související 
doprovodný program. Inscenace dět-
ského tanečního studia LIGHT komu-
nikuje hlavně skrze atmosféru svých 
obrazů. Přibližuje tak publiku pocity, 
které zažívá malý chlapec z Himalájí, 
jenž se musel kvůli úrazu přistěho-
vat k pěstounské rodině do Prahy. 
Všechny obrazy sugestivně vypovídají 
o  jeho setkání s jinakostí. Objevují se 
v  nich mimo jiné motivy z toho dru-
hu dětských her, kde musí vyloučené 
dítě splnit nějaký úkol, aby se mohlo 
dostat zase zpátky do kolektivu. V úpl-
ně první scéně stojí chlapec zcela sám 
proti skupině dětí. Později jeho vztah 
k ostatním ztratí jednoznačně antago-
nistický charakter, ale motiv vylouče-
nosti se ještě několikrát vynoří.
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Lenka Tretiagová rozvinula téma ji-
nakosti také po skončení představení, 
když vyzvala dětské diváky, aby přišli 
na jeviště a zahráli si spolu s tanečníky 
hru. Pohled na hrající si děti byl v kon-
textu představení snad ještě silnějším 
zážitkem než ono samotné. Tretiago-

vá dětem například zadala, aby se roz-
dělily na dvě skupiny a v každé z nich 
si stanovily nějaký „divný“ pohyb 
(třeba zvedání palce u nohy), který 
budou během hry provádět všechny 
společně. Současně měly ze skupiny 
vybrat jednoho člena, který bude 

„divný“ pohyb kazit a odlišovat se tak 
od ostatních. Ve výsledku pak mohlo 
publikum sledovat dvě skupiny dětí, 
které se „divně“ pohybovaly a dvě děti, 
které se pohybovaly „jinak divně“. Tato 
podívaná obracela samotný pojem 

„divný“ vzhůru nohama. „Divné“ zde 

bylo všechno a současně nic a sami di-

váci prakticky nebyli schopní rozeznat 

„normu“ od „odchylek“. „Divnost“ se tu 

ukázala jako přirozená součást života.

◘ Bára Etlíková

Anarchisté jsou konformisté
Divadelní Hyde Park měl doposud 
pouze diskusní podobu, v pondělí ale 
dostal formu divadelního představení. 
Hrála se inscenace uskupení Láhor/
Soundsystem. Tématem pořadu bylo 
tentokrát „Divadlo jako polis a politi-
kum“ a jeho autoři se zaměřili konkrét-
ně na otázku konformity.

Diskrétní den se odehrává ve starém 
squatu, v němž se sházejí lidé, kteří 
jsou už dávno zapojeni v „systému“, 
proti němuž se jako mladí bouřili. Ne-
radi si přiznávají, že místo jejich setká-
vání vlastně není žádným skutečným 
squatem, ale během představení se 
jim tato pravda odhaluje stále neú-
prosněji. Pointou se stává přiznání jed-

noho z nich, že místo, které údajně 
„zabrali systému“, po celou dobu vlast-
nil.

V inscenaci je vše podřízeno velmi 
jasnému „sdělení“, že se není možné 
od společenských mechanismů úplně 
distancovat a že ten, kdo si myslí, že to 
dokáže, je ještě větší pozér než „oby-
čejní“ lidé. Už v první čtvrthodině lze 
snadno odhadnout, jakým směrem se 
vše vyvine. Herci ale inscenaci zachra-
ňují tím, že poněkud unylý koncept 
velmi vtipně rozehrávají a komentují. 
Divákovu pozornost tak aktivizuje 
zvědavost na to, jestli se rozvíjené 
situace zase spojí dohromady, anebo 
zda-li představení rozpadne.

Jako největší zážitek jsem vnímala scé-
ny, v nichž mezi „punkery“ vstupovali 
nájemníci („obyčejní“ lidé) z bytu, kte-
rý vlastník squatu již nějaký čas prona-
jímal, aby zaplatil elektřinu a topení. 
Zatímco skupinka rebelů se v sobě 
zoufale snažila rozdmýchat pocit, že 

se cítí „svazována systémem“, zamkla 
nájemníky v jejich vlastním bytě. Když 
pak dvojice křičela „Pusťte nás ven!“, 
jednalo se o opravdovou úzkost a 
vztek. V porovnání s ostatními scéna-
mi působily tyto téměř surrealisticky.

◘ Bára Etlíková

Politické z podstaty
Představení souborů NIE (Kabaret Ev-
ropa) a Ukrajina není cizina, slepice 
není pták (Teď, nádech a leť) se věno-
valy dvěma nejpalčivějším evropským 
problémům. Co na nich ale především 
upoutávalo, byla jejich práce s auten-
tickými dokumentárními materiály a 
konkrétními objekty na jevišti. 

Formálně šlo samozřejmě o předsta-
vení velmi různorodá, Kabaret Evropa 
je v podstatě svižným – a někde se v 
rámci řádu věci zadrhávajícím - (post)
brechtovským kabaretem, zatímco 
soubor Teď, nádech a leť směřuje 
spíše k určité slovanské těžkosti a ku-
chyňskému naturalismu, jehož vrchol-
ným zhmotněním se stane uvařený 
hrnec boršče.

Výpovědi posbírané v zařízení pro 
mladé azylanty v Norsku nebo přímo 
ve válečné zóně na Ukrajině ovšem 
měly hodně společného – sestávaly 
z fragmentárních a heterogenních 

textů a obrazů, které ve svém celku 
nebyly angažované „pro“ ani „proti“, 
zato velmi explicitně mířily k ceně, 
hodnotě i vědomí křehkosti lidského 
života. Ukázaly mnohem komplikova-
nější obrázek reality, než jak ji běžně 
vidíme v médiích.  

Právě během divadelního představení, 
od kterého – tak či onak – stále jaksi 
podprahově očekáváme iluzi, pak 
můžeme vnímat její nedostatek či 
náhlý výpadek. Světelná sprcha, dva 
papíry a prostý projev dvou v publiku 
sedících postav vyjádří blízkost, dálku 
i hloubku úzkosti o matku mladého 
azylanta, s níž si tvůrci psali přes face-
book mezi Sýrií, Norskem a Čechami 
a s níž náhle ztratili kontakt.

V ukrajinském pásmu jsme zase byli 
konfrontováni s pocitem, že se dívá-
me do kuchyně, v níž se vaří boršč 
nejen z řepy, ale i z utrpení cizích lidí. 
A tento pocit nám dají tvůrci „sežrat“ 

svými pohledy – oni jsou ti, kteří nic 
nepředstírají. Lidové písně jsou reálné, 
letáčky vyzývající k mobilizaci jsou 
reálné, stejně jako dokumentární ma-
teriály, a zcela reálné mohou být texty 
k vánoční scénce, ve které vidíme dvě 
zpracování tradiční vánoční koledy, v 
níž ukrajinská i separatistická koled-
nice přejí k Vánocům jinými slovy v 
podstatě to samé – pokoj lidem dobré 
vůle a smrt protistraně.

Divadlo se stává politickým mimo jiné 
tehdy, když se přes možnost kontaktu 
s publikem, i za cenu částečné či úpl-
né rezignace na některé prostředky 
pokusí narušit realitu utvářenou jiný-
mi médii. Divadlo vyprávějící příběhy, 
jakkoli fragmentární, je politické ze 
své podstaty. A zvláště tehdy, když 
nejde o abstraktní politické ideje, ale 
o holé životy lidí tak vzdálených i blíz-
kých. 

◘ Vojtěch Bárta


