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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

15:30 LETNÍ SCÉNA

Divadlo Kozlík / CZ

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
16:00 STUDIO BESEDA

Východočeské divadlo Pardubice / CZ
Edward Albee / režie: P. Novotný

KDO SE BOJÍ
VIRGINIE WOOLFOVÉ
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Městské divadlo Brno / CZ
William Shakespeare / režie: S. Moša

KRÁL LEAR
cca 22:30 LETNÍ SCÉNA

STO-HK - KONCERT

Bolek Polívka: Valašský Král Lear
V rozmezí dvou sezón potkává herec 
Bolek Polívka v Městském divadle Brno 
další velkou Shakespearovu figuru. Ve-
dle Hamleta možná tu největší. Na jaře 
loňského roku začal na zdejší Hudební 
scéně jako židovský lichvář Šajlok žádat 
libru masa z dlužníkova těla, nyní jako 
pošetilý Lear přichází o všechno. Stalo 
se tak opět v režii Stanislava Moši a zno-
vu na muzikálovém jevišti MdB. Totální 
ztráty obou velkých divadelních hrdinů 
znamenají pro Polívku zisky herecké. Na 
jeho shakespearovském kontě se začaly 
umělecké profity vršit už při Letních sha-
kespearovských slavnostech, na nichž 
odehrál Falstaffa (2009) a poprvé i Shy-
locka (2005). Ale jeho cesta k šílenému 
králi a jeho stvořiteli začala mnohem 
dříve.

Cítíš se už jako shakespearovský 
herec?

Odehrál jsem dvakrát Shylocka a po-
každé jinak. Jeden byl v překladu Mar-
tina Hilského a druhý od Jiřího Joska. 
První před deseti lety patřil režiséru 
Romanu Polákovi, vloni pro změnu 
Benátského kupce režíroval Stanislav 
Moša. A k tomu Falstaff a nyní možná 

největší Shakespeare v podobě Lea-
ra. Necítím se jako shakespearovský 
herec, ale rád všem říkám: Mluvíte se 
shakespearovským hercem. Vyslovuj-
te přesně!     

S Learem ses už před deseti lety 
zprostředkovaně setkal v inscenaci 
Garderobiér. Jako oblékač Norman 
jsi pečoval o Sira – Milana Lasicu, 
kterého na 227. představení Krá-
le Leara nervové vypětí a válečné 
útrapy přemáhají. Napadlo tě při 
tom někdy, že budeš Leara sám 
hrát?

No, já už se s Learem setkal poprvé 
před třemi dekádami při premiéře 
mojí hry Terapie, kde byly úryvky 
z  Leara. Peca hrál herce, který ztratil 
paměť, a naskakují mu texty z této 
hry. Já už jako kluk, ochotník, Vizovjan 
jsem si četl Shakespeara i Molièra, ale 
také Becketta a Kanta. Tehdy jsem to 
samozřejmě četl z pubertálního inte-
lektuálního snobismu. Ale ty hry jsou 
na čtení nevděčné. To už musí mít člo-
věk připravenou nějakou munici, musí 
už něco vědět a být trochu zralejší. Na 
to sedmnáctiletý Valach nestačí. Vlast-
ně dodnes velmi nerad čtu divadelní 

10:00 STUDIO LABYRINT

Tygr v tísni / CZ

OSTROV KDE ROSTOU HOUSLE
11:00, 18:00 LABYRINT DIVADLA

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
DADA VÝSTAVY
17:00 GLÓB PŘED DIVADLEM

DIVADELNÍ HYDEPARK: 

VELKÝ TŘESK
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Chemické divadlo / CZ

NA SLEPIČÍM ZÁMKU
21:00 STUDIO LABYRINT

Divadlo Drak / CZ

KABARET DRAK

DNES V DIVADLE DRAK 
„SVATOJÁNSKÁ NOC“

Zodpovědní sami sobě
S dvojicí mladých divadelníků jsem si 
povídala o jejich poměrně krátkém 
(dvouletém) působení v „nezávislém“ 
divadle. Marie Nováková pracuje jako 
dramaturgyně ve skupině Tygr v tísni. 
Jedná se o jeden ze tří rezidenčních sou-
borů v pražském divadelním prostoru 
Vila Štvanice. Vojtěch Bárta je režisér 
rovněž pražského Chemického divadla, 
které působí ve Venuši ve Švehlovce 
(také jako jedna ze třetice domácích 
skupin).

Pracovali jste ve státem zřizovaném 
divadle předtím, než jste se dostali 
k „nezávislému“ divadlu? Jak jste 
se k němu dostali?

M: Já tam de facto pořád pracuji. 
Dneska mi přišla výpověď z Městské-
ho divadla Kladno. Skončila mi smlou-
va a dohodli jsme se, že odejdu. Roz-
hodla jsem se tak, jako skoro všichni 
herci po tom, co odtamtud odešel 
umělecký šéf Dan Přibyl. Ale byla jsem 
tam vlastně jenom sezónu a půl. Zprá-
va o tom, že mě Dan zve do Kladna, 
přišla souběžně s tím, že jsme zaklá-
dali Vilu. Kladno jsem vnímala jako 
existenční jistotu, ale časem, když se 
Vila víc rozjela, bylo náročné zvládat 
oboje dohromady.

V: Za nějakou dobu po státnicích mi 
přišla nabídka z Činoherního studia 
Ústí nad Labem, kde jsem pak strávil 
dva zajímavé roky. Odešel jsem poté, 
co nám začaly kolabovat vnitřní struk-
tury (hlavně produkce), protože bylo 
divadlo dlouhodobě finančně škrcené.

Bylo pro vás nepříjemné pracovat 

ve městem zřizovaném divadle?

V: Zpočátku ne, byla tam krásná pun-
ková atmosféra, ale postupem času mi 
začal chybět prostor pro vlastní tvor-
bu. To souviselo s dlouhodobým tla-
kem, kterému město instituci vystavo-
valo. Postupně přestávalo být možné 
platit některé lidi, a tak jsem postupně 
zjišťoval, že nejsem jenom dramaturg, 
ale také například správce webu. Na-
jednou toho bylo moc. Jednou jsem 
uprostřed náročného zkoušení se za-
hraniční režisérkou zjistil, že jsem na-
prosto přepracovaný a neschopný dal-
šího provozu, uprostřed všeho jsem se 
sebral a odjel pryč.

M: Ne, vůbec. Pro mě to bylo hrozně 
krásné a inspirativní doplnění práce 
ve Vile, kde skoro bezvýhradně spolu-
pracujeme s Kristiánem (pozn. B.E.:Ku-
bákem) a vlastně spolu pořád tvoříme 
různé adaptace a dramatizace. Na 
Kladně jsem ale spolupracovala poka-
ždé s jiným režisérem a k textu jsme 
přistupovali různými způsoby.

Pokračování na str. 4

hry, i když už je umím přelouskat 
trošku líp, protože si dokážu předsta-
vit toho budoucího fantoma, který se 
nad nimi vznáší. Jako kluk jsem ještě 
toho ducha představení neviděl. Ale 
Shakespeara jsem si objevil už tehdy. 
Četl jsem samozřejmě i Sonety a ohro-
moval jimi děvčata. Při mé vrozené 
poctivosti nevydával jsem tyto sonety 
za své.

Pokračování na str. 2
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Král Lear měl tři dcery jako ty. Té 
nejmladší rozumíš také nejméně?

Samozřejmě, že to člověka při zkouše-
ní napadá. Říkal jsem Stanislavu Mo-
šovi, jestli by se moje divadelní dcery 
nemohly jmenovat Kamila, Anička a ta 
nejmladší, s níž chce Lear strávit svoje 
stáří, Mariana. I když ty dvě prvně jme-
nované nejsou zdaleka takové jako 
u Shakespeara.

Jedním z témat Benátského kupce 
i Leara je právě vztah rodičů a dětí. 
Přesněji řečeno – otce a dcer… Já 
se cítím jako tatínek a ten můj je mi 
také vzorem. Tichá rada a tichý úsměv. 
Matky jsou určeny k tomu, aby byly 
přísnější a mohly třeba i trestat. Do 
svých dětí totiž investují daleko více 
než jejich mužští zploditelé. Přivedly 
je na svět a ještě před tím se o ně de-
vět měsíců staraly jen a jen ony. Toto 
pouto ani nejde rozetnout. Otec do-
káže mnohem rychleji zavrhnout své 
děti než matka, která se syna nezřekne, 
i když třeba někoho zabije.

Cituji tě: Viděl jsem v tom Třísku a ří-
kal jsem si: „To je velký. Shakespea-
re, kurva, musí být exaltovaný. Sem 
patos patří!“ Je to také tvěj přístup 
k roli Leara?

Mě na Learovi fascinuje střídání ná-
lad a návalů. Jednou úzkostně úpí 
a hned se zase rozčiluje a zabíjel by, 
aby si naráz skromně uvědomil svoji 
situaci. A brání se tomu, aby nezešílel. 
To je příšerná situace. My Čechové se 
rádi bráníme humorem, ale u Leara 
to najednou všechno povolí, hráze se 
protrhnou… A my ani nevíme, jestli to 
jeho šílenství není také jakýsi obranný 
druh humoru. 

V Brně byli za poslední léta k vidě-
ní tři pozoruhodní herci v této roli: 
vzpomínaný Jan Tříska a před ním 
František Derfler v Národním diva-
dle a Jiří Pecha na Provázku. Viděl 
jsi je, a v čem chceš být jiný?

Je to moje ostuda, ale možná také 
výhoda, že já je neviděl. Jenom Třísku 
na brněnském Špilberku. Zvedl se ten-
krát děsný vítr a přišla bouře. Tehdy 
jsem řekl poprvé věty: Lear, to je klá-
da. A Tříska hraje kládu. Všichni jsme 
třísky proti této kládě! Je to skutečně 
nejvrstevnatější Shakespearova tragé-
die. Jsem pokorný.

V období po restauraci Stuartovců 
roku 1660 se Král Lear často hrál se 
šťastným koncem, protože se pub-
liku nelíbil temný a depresivní tón 
hry. Dokonce ve starších variantách 
příběhu krále Leira a jeho dcery 
Kordely docházelo k happyendu 
v  podobě sladkého rodinného 
smíření. Dokážeš si to představit? 
A nechceš to hrát raději takto dob-
rotivě?

Ale ono to tam vlastně v kousíčku je. 
Lear jí říká, že budou jako ptáčci v kle-
ci. Budou si zpívat. Ty požádáš mne 
o  požehnání a já tebe o odpuštění… 
Ale co by byl Shakespeare bez vražd. 
Shakespeare a krev – to patří k sobě. 

Hra byla často nasazovaná v kri-
zových válečných dobách, aby za-
znělo také její poselství o naději 
zprostředkované zmoudřením a 

obrozením společnosti. Proč hrát 
Leara dnes?  

Víme, že nám i v této tragédii pomůže 
jakýsi úsměv, ne temný, ale ten, který 
skutečně dává naději. To je také děle-
žité. Život a svět není takový jen proto, 
že se tady zabíjíme a jsme k sobě ne-
spravedliví či necitliví a neumíme se 
vcítit jeden do druhého a nevšímáme 
si cizího neštěstí. Je to skutečně velká 
hra, protože v sobě chová i tu naději. 
Třeba i proto ji hrajeme dnes. 

Shakespearova tragédie svědčí 
také o křehké hranici mezi šílen-
stvím a moudrostí, chaosem a řá-
dem. Stál jsi někdy na podobné 
ambivalentní hranici?

Já se v tomto smyslu nějak nesleduju. 
Samozřejmě, že na podobné hranice 
se člověk automaticky dostává vždy, 
když ztrácí někoho blízkého, ať už fy-
zicky, nebo se mu někdo vzdaluje cito-
vě. Když naráz umře tatínek, maminka, 
brácha, ocitnete se na hranici a nevíte, 
jak pevně stojíte na hranici, které se 
říká život. A uvědomujete si, jak je vše 
vratké, křehounké a překročitelné je-
diným malým krůčkem. Velikost Sha-
kespeara je také v tom, že překračuje 
od jeho tehdy až po naše sem, nedá-

vá žádné jasné hranice a řešení, a my 
máme pořád stejné pochyby. Vždy jen 
položí otazník někdy ironický, někdy 
slitovný, někdy velký, jindy malý.

Sám ses před časem tituloval va-
lašským králem, jste tedy s Learem 
kolegové... 

A to jsem letos ještě natáčel film s reži-
sérem Jiřím Strachem, kde jsem si také 
zahrál roli krále. Šlo o pohádku Věne-
ček a byl to paradoxně můj první fil-
mový král. Mám rád tu polohu aristo-
krata. Když jsem byl mladší a opil jsem 
se více, než bylo zdrávo, neříkal jsem 
kamarádům Vy blbci! Tituloval jsem 
je výhradně pozemšťany, tak jsem 
byl vysoko. Posílal jsem k šípku celou 
planetu. Už tehdy jsem se učil chápat, 
co znamená být povýšen˘ král. Spílal 
jsem kamarádům: Pozemšťani blbí!

Chtěl bys panovat a stát se třeba 
skutečným králem či prezidentem 
či předsedou vlády nebo nějaké po-
litické partaje?

Kdybych chtěl, tak už jím dávno 
jsem…

Lear představuje ohromné množ-
ství textu. Nedělalo ti to problémy? 

Musíte si v tom umět objevit vnitřní 
logiku. Já na scénář jdu od těch nej-
zajímavějších metafor. Třeba: Chlístej, 
dešti! To si člověk okamžitě zapama-
tuje. Ale asi to tak nevidí okolí. Naše 
sedmiletá Marjánka se mi dívala přes 
rameno, když jsem se učil text, a po-
vídá: Tati, tohle všechno se jako musíš 
naučit? A hned rezolutně dodala: Tati, 
to ale nedáš!

◘ Luboš Mareček, MdB 
Redakčně kráceno, přetištěno 

z časopisu MdB Dokořán, leden 2016

Inscenaci Král Lear s Bolkem Polív-
kou v hlavní roli uvádíme dnes od 
19:00 na hlavní scéně.

Bolek Polívka: Valašský Král Lear (pokračování ze str. 1)

FOTOOKÉNKO: K festivalovému dění u Klicperova divadla už tradičně patří i odpolední pohádky pro děti, které se odehrávají vždy v 15:30 na letní scéně.
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Jak se Vám líbí v letošním Hradci?

Poměrně velmi. Zevrubně jsem si totiž 

prohlédla okolí toků Labe a Orlice, sem 

tam jsem i do vody vkročila a musím říct, 

že to byl velmi osvěžující zážitek. Máte 

tu krásné vlny. Jen na žádný maják jsem 

zatím bohužel nenarazila. 

Jak si užíváte letošní festival?

S touto otázkou mám poněkud pro-

blém, protože k užívání potřebujete 

jedno, totiž žít, což je zrovna u mě dost 

diskutabilní. Ale domnívám se, že stále 

žiji v hlavách svých čtenářek a čtenářů, 

tudíž odpovím takto: na lístky na místní 

festival bych stála i Hodiny.

Na co se na letošním festivalu nejvíc 

těšíte?

Na Bolka Polívku jako Krále Leara a  sa-

mozřejmě na Běsy. Dostojevský byl 

pašák. Rozhodně však po mně nechtěj-

te návštěvu té odporné hry. Ne, nemys-

lím večer TříKlárový v režii Filipa Humla, 

myslím toho nechutného Albeeho. Co 

pak mně se někdy, někdo bál (zvyšuje 

hlas)? Maximálně maturanti! Bát se 

máte Kinga, Viewegha, nebo toho od-

porníka Kafky! Jo, a taky se zeptejte 

místní dramaturgie, proč se tu nehraje 

Orlando. To považuji za naprostou ne-

horáznost!!! (bere si plavky a odchází… 

ručník tu zapomněla).

◘ Petr Klarin Klár

Kdo se bojí Virginie Woolfové se 

dozvíte už dnes v 16:00 ve Studiu 

Beseda.

Virginie Woolfová: Ať už se mě nikdo nebojí!

Hradče můj rozkošný, s potěšením hlá-

sím Ti, že i středa festivalová byla dnem 

zdařeným. Spánku dopřál jsem si coby 

hodů lukulských konečně, a odpočinek 

následně nabyl mne novým přívalem 

energie. V divadle pak bylo rovněž vel-

mi přívětivě: Ledový hrot neboli Kaltes 

Land  v podání ústeckého Činoherního 

studia cynismem mnohé srdce zpuchře-

lá rozehřál, především temnou atmo-

sférou, bizarním humorem a na dřeň 

stylizace jdoucími hereckými kreacemi 

Jaroslava Achaba Haidlera, Marty Vítů, 

Kryštofa Rímského a především Eriky 

Stárkové. Režie Barbary Herz Kleisto-

vou cenou roku 2005 oceněnému textu 

Reto Fingera rozhodně žádný z jeho 

hrotů neulomila, ba naopak: inscena-

ce neustále nervním rytmem těká mezi 

groteskností a temnotou. Činoherák 

už zase vydechuje osvěžující krystalky 

divadelního umu a znovu tak ukazuje 

svou udivující životaschopnost. Obdivu-

ji, tleskám a Janu Plouharovi tímto přeji 

hodně energie a úspěchů v uměleckém 

šéfování.  Na někdejší Fričovu inscenaci 

z Disku v dramaturgii Jany Sloukové 

(která text navíc objevila a překladem 

opatřila :-)) nicméně nezapomínám: 

bylo to tehdy vskutku skvostné, ne-

boť poněkud mladší jsme byli a Vojta 

Dyk tak skvěle jódloval. Kaltes Lande 

žij! Díky. Zbytek dne pak odehrával 

se v  seriálovém rytmu setkávání se s 

drahými přáteli. Ať už šlo o zbojnictvo 

zlínské, fragmenty Vostopětky či milé 

kolegy z Open News, pokaždé šlo o ná-

razy radosti. Nadraní finále, kdy jsme si 

s Janem Medunou přátelsky pohovořili 

o mém někdejším spánkovém incidentu 

byl příjemnou tečkou za prvním dnem 

druhé poloviny mého oblíbeného di-

vadelního svátku a  rozptýlil předchozí 

rozporuplné pocity z návštěvy stanu na 

Kavčím plácku. Jsi sexy, Hradče můj, a 

budeme spolu tančit stále, dokud nám 

v sále nezhasnou. Alexandro báječná, 

už prosím neztrácej se :-). Krásný den 

čtvrteční Vám všem.    

◘ Petr Klarin Klár

KlariNův deník hradecký - část čtvrtá: Na mráz z léta!

FESTIVALOVÁ SETKÁNÍ: Vlevo herečky Zora Valchařová-Poulová a Pavla Tomicová se sestrou Naďou Chrobokovou, vpravo dramaturgyně Jana Slouková 
a ředitelka Eva Mikulková s hercem Tomášem Davidem.
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Zodpovědní sami sobě (pokračování ze str. 1)
V čem je práce v „nezávislém“ diva-
dle nezávislá?

M: Když to srovnám s tou zkušeností 
z oblastního kamenného divadla, tak 
se člověk nemusí tolik ohlížet na tzv. 
divácké skupiny. V Kladně sice byla 
tvorba docela svobodná, ale stejně 
bylo třeba myslet na soubor a vyva-
žovat repertoár (což jsou samozřejmě 
úplně normální věci). S Kristiánem 
mám pocit, že nejsme v provozním 
tahu, který by nám určoval, že musí-
me mít pět premiér ročně a dělat ko-
medii, drama a divadlo pro děti. Stále 
si plníme sny a na další dvě sezóny 
máme v zásobě tituly, které chceme 
a potřebujeme udělat, protože nás 
zajímají. A také nemáme soubor, ale 
okruh herců, se kterými pravidelně 
spolupracujeme. Na konkrétní insce-
nací můžeme oslovit, koho chceme. 
Velkou výhodou Vily je, že je plně 
v naší moci, komu ji otevřeme.

V: U nás je to také tak. Kromě scéno-
grafky Jany Hauskrechtové máme dva 
kmenové herce, Danu Markovou a Ši-
mona Krupu, kteří ale nemusejí hrát 
ve všech inscenacích. Vždycky disku-
tujeme o projektech, fungují jako za-
jímavý korektiv a často i zdroj impulzů. 
Máme opravdu naprostou volnost, 
pokud jde o výběr témat, spolupra-
covníků, žánrů, stylů … Činoherák měl 
zřizovatele a jemu byl nějakým způso-
bem stále zodpovědný. My jsme zod-
povědní jenom sami sobě, potažmo 
divákům a kritické obci.

Je to opravdu tak, že tolik nekalku-
lujete s vyvažováním repertoáru 
(jako například v oblastním diva-
dle), ale že diváci přijdou za vámi, 
protože jsou „zvědaví“ konkrétně 

na vás? Máte vysokou návštěvnost?

V: Do určité míry ano. Mám takový 
ideál, že když člověk udělá věc, kterou 
chce sdělit, opravdu dobře, tak si di-
váky přirozeně najde. Samozřejmě je 
otázka, jak moc se to zrovna mně daří. 
V tom bych byl víc sebekritický. Ale 
když mluvím za celou Venuši i za nás, 
byl bych mírný optimista. Myslím si, že 
se postupně daří návštěvnost zvedat. 
Nejnáročnější je dát o sobě na začát-
ku prostřednictvím nízkorozpočtové 
propagace vědět. Teď to je tak, že na 
premiéře a první repríze je plno, pak 
už je to horší.

M: Já věřím, že po dvou letech ve Vile 
se chodí na Tygra v tísni, ale myslím, 
že je naše produkce „konzervativnější“ 
než v Chemickém divadle. Nejsme ta-
koví experimentátoři a naše produkce 
jsou čitelné pro leckoho. Ale jasně, že 
trochu kalkulujeme. Teď jsme třeba 
dělali pohádku pro děti a chceme 
dělat další, protože víme, že se na to 
chodí. Rodiče jsou rádi, že mohou děti 
vodit i jinam než do toho jediného di-
vadla pro děti v Praze.

Kdo jsou vaši diváci?

M: Co se týče věkového složení – mí-
chají se nám všechny generace. My-
slela jsem, že na nás budou chodit 
hlavně studenti, ale našimi diváky 
bývají i (hodně) starší lidé. Nijak jsme 
na tom nepracovali, ale naše drama-
turgie zaměřená na dějiny dvacátého 
století a  na jejich obraz v literatuře, 
asi zajímá mnoho starších intelektu-
álů. Z  jiného úhlu pohledu se dá říct, 
že nám na každou inscenaci chodí 
jinak zaměřené „odborné“ publikum. 
Explosisnavštěvují grafici, Poincarého 
domněnkumatfyzáci. Je zajímavé sle-
dovat reakce publika, které rozumí té-
matům, o nichž se v těch inscenacích 
mluví.

V: Většinou to bývají humanitně za-
měření lidé okolo třicítky s vysoko-
školským vzděláním. Máme generač-
ně spřízněné publikum. Myslel jsem si 
popravdě, že budeme víc zajímat stu-
denty nebo mladé hipstry. U Slepičího 
zámku se nám také podařilo nalákat 
odborně zaměřené publikum.Chodí 
na to milovníci poezie a Reynka, kteří 

se sem chodí nalokat petrkovského 
vzduchu.

Jaké produkční zázemí poskytuje 
váš prostor souborům, které v něm 
působí?

M: Poskytujeme malé sklady, do kte-
rých se už moc nevejdeme. V horních 
patrech máme ateliéry, kde mohou 
pracovat hostující scénografové. 
Máme společné fundusy, místo na 
zkoušení, propagaci a část peněz (kaž-
dý soubor žádá také vlastní podporu).

V:  U nás je to skoro to samé.

Jak byste charakterizovali prostor, 
v němž působíte?

M: Místo se nachází v centru města 
a současně zde nikoho nerušíme, což 
je velká výhoda. Máme tam stále na-
plněný bar, který bývá pro veřejnost 
otevřený i přesden. Naše budova má 
mnohem volnější režim než mnoho 
jiných „nezávislých“ prostorů. Může-
me tu pořádat spoustu vedlejších akcí, 
programů a performancí.

V: Tento krásný artdecový sál má drob-
ná omezení, která spočívají v tom, že 
nejsme vlastníky toho prostoru a ani 
ho nemáme pronajatý bez žádných 
břemen. Sál je součástí areálu vysoko-
školských kolejí a jsou tam limity, jež 
se týkají kouření nebo toho, že nemů-
žeme provozovat bar tak, jak bychom 
si přestavovali. Otevírá se krátce před 
představením a zavřít ho musíme 
brzo po něm. Jinak je ale prostor ote-
vřený tvůrčí svobodě, nejen pokud jde 
o uspořádání. A samozřejmě se nachá-
zí v nádherné a výhodné lokalitě.

◘ Bára Etlíková

Divadlo a performance
Středa v divadle Drak byla drama-

turgicky mimořádně zajímavě vy-

stavěná. Začalo se v 10.00 ve studiu 

Labyrint pásmem Er-forma, pro které 

se mi jako nejpřesnější pojmenování 

jeví sousloví inscenovaná přednáška. 

Přednáška proto, že v jejím rámci pre-

zentovala Radka Schmelzová stručný 

historický exkurs do dějin performan-

ce, čímž dodala celému dni teoretický 

kontext. Inscenovaná proto, že v jejím 

rámci probíhaly pokusy o reperfor-

mance slavných performancí umělců 

světových jmen (kterých se ujmuli 

absolventi performerství na katedře 

alternativního divadla na DAMU). Tyto 

však probíhaly ve zkráceném čase 

odpovídajícím potřebám dopolední 

přednášky, tudíž se z nich staly jen 
jakési ukázky, které měly ve výsledku 
spíše divadelní charakter. Ale o tom 
ještě bude řeč. 

Snad nejblíže k původní performan-
ci mohla být Lenka Huláková, když 
reperformovala Dotykové kino Valie 
Export. I u ní však pro mě nastal jistý, 

pro danou polemiku velmi zajímavý 

posun. Když mě vybídla, abych jí skrz 

krabici, kterou měla připevněnou na 

hrudi, sáhl na její ňadra, cítil jsem, že 

nejedná sama za sebe, ale že je scho-

vaná za roli reperformerky. Měl jsem 

pocit, že její akce nebyla motivována 

osobní touhou vyjádřit svůj názor. 

Podle mě převážila snaha naplnit 

danou roli. Neméně odvážný pokus 

Antonína Brindy, který se jako Skip Ar-

nold nahý zabalil do igelitu a vydržel 

v  něm zabalený po celou dobu do-

poledního programu a který by jistě 

i dnes ve veřejném prostoru působil 

velmi provokativně, ztratil v kontextu 

studia Labyrint na účinnosti a byl  re-

dukován na kulisu. 



HADRIÁN strana 5

Redakce:

Klicperovo divadlo: 
Jana Slouková, Kateřina Janečková, Petr Klarin Klár 

pr@klicperovodivadlo.cz

Divadlo Drak:  
Tomáš Jarkovský, Bára Etlíková, Vojtěch Bárta, Jakub Maksymov 

info@draktheatre.cz

Sazba: 
Martin Sedláček, David Havel

čtvrtek 23. 6. 2016

Během diskuse, která následovala po 
přednášce, se ukázalo, že populari-
začně encyklopedické koncipování 
dopoledního programu, kdy velkou 
část publika tvořili středoškoláci, byl 
rozhodně dobrý tah. V přírodopisu 
performativy se pokračovalo i v odpo-
ledním Hydeparku od 17.00 za účasti 
významných českých současných 
performerů. Navíc se do větší hloub-
ky rozebírala otázka vztahu divadla a 
performance a jejich vzájemných prů-
nicích a inspiracích. 

O toto téma se již v úterý otřel Maxim 
Isaev, když vysvětloval, kdy se začala 
tvorba skupiny AKHE orientovat na 
divadlo. Rád bych se vztáhnul k naše-
mu rozhovoru, který vyšel v minulém 

čísle, kde popisuje, jak v podmínkách 
jednoho festivalu v Maďarsku museli 
opakovat jejich performance 3 – 4 x. 
Neměli tenkrát čas připravit 4 samo-
statné performance, rozhodli se tedy 
udělat jednu. Jakmile začali tuto 
performanci opakovat, stalo se z ní 
divadlo. Získala jistou strukturu. Per-
formance je ovšem něco jedinečného. 
Vstupuje do ní spousta náhodných 
faktorů a nikdy nelze podruhé najít 
zcela totožný kontext. 

V rámci Hydeparku se hodně mluvi-
lo o odlišné práci s časem v divadle 
a  performanci. Zatímco performan-
ce může v extrémním případě trvat 
i několik let, divadlo je vázáno na po-
zornost diváka, o kterou má tendenci 
usilovat. Divadlo unáší diváka do vod 

představivosti, kdežto performance 
pracuje se skutečností a upozorňuje 
ho na takové její aspekty, které si už 
odvykl vnímat. Vladimír Benderski 
uzavřel odpolední diskusi trefným vý-
rokem, že divadlo diváka unáší, kdež-
to performance přináší. 

Jakým paradigmatem však potom 
nahlížet na více než hodinovou akci 
Maxima Isaeva, která proběhla vče-
ra od 19.00 v divadle Drak? Divák při 
vstupu snad mohl být lehce vyveden 
z míry tím, že je celý prostor zaplněn 
kouřem. Následující obraz je však již 
ryze divadelní. Dokonce s klasickými 
divadelními atributy (využití červené 
opony, Isaev vysvícen kuželem světla) 
pracuje natolik ostentativně, že nelze 
nepojmout podezření, že se jedná 

o  koncept. Opona je samozřejmě co 
nevidět rozevřena a poté i dveře do 
zákulisí a nakonec i technické dveře, 
kterými do divadla pronikne sluneční 
světlo. Jeviště a hlediště zůstává celou 
dobu důsledně odděleno. Za rampu 
proniká jen vůně pilin a pach rozlitého 
piva. Teatrální akce střídají účelové ko-
nání. V jistých chvílích působí skuteč-
nost na jevišti nepatřičně (například, 
když se pod Isaevem láme stůl a my se 
bojíme, aby se mu něco nestalo), jindy 
je významotvorná. Včerejší produkce 
divadla AKHE pro mě bylo jednoznač-
ně divadelním představením, které 
však s performancí vede dialog.

◘ Jakub Maksymov


