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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

15:30 LETNÍ SCÉNA

Bílkovo kratochvilné divadlo / CZ

O BAJAJOVI
17:00 STUDIO BESEDA

Klicperovo divadlo Hradec Králové / CZ
Lenka Lagronová / režie: J. Frič

NIKDY
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Národní divadlo Brno / CZ
F. M. Dostojevskij, Roman Sikora 
režie:  M. Čičvák

BĚSI
cca 21:40 LETNÍ SCÉNA

JAZZ POLICE - KONCERT

Petr Bláha: V Běsech říkám zásadní monolog úplně nahý

Člen Mahenovy činohry Národního 
divadla Brno Petr Bláha je hereckým 
představitelem Petra Štěpánoviče Ver-
chovenského z Dostojevského Běsů, kte-
ré dnes uvádíme na hlavní scéně Klicpe-
rova divadla. Nejen o Běsech, ale i o jeho 
herecké kariéře a cestě z Prahy do Brna 
bude následující rozhovor.

Jako jeden z mála členů současné-
ho ansámblu NdB pocházíš původ-
ně z Prahy, pamatuješ si ještě, jak si 
se sžíval s Brnem? 

Poprvé jsem byl v Brně ještě jako dítě 
s aikidem, ale to jsem nebyl v centru. 
Takže skutečně jsem se v Brně ocit-
nul  až když jsem v zeleným trabantu 
(moje první auto) na Svoboďáku hle-
dal JAMU. 

S tehdejší přítelkyní nás zastavili v Pěší 
zóně policajti, a my se to snažili omlu-
vit tím, že jsme Pražáci, že jí strašně 
bolí hlava a tak hledáme lékárnu. 

Na JAMU mě přijali, takže mé sžívání 
s Brnem začíná v polovině ještě znač-

ně divokých devadesátých let. Dunaj, 
Už jsme doma, Iva Bittová, Hadivadlo, 
Provázek a spousta skvělých hospod… 
Bavilo mě poznávat Brno.   

Jednu sezónu si rovněž strávil 
v pražském Národním divadle, jaký 
to bylo? 

Pětkrát jsem musel obejít Stavovské 
divadlo, než jsem nabral odvahu do 
něj vůbec vstoupit. 

Tehdy tam působili třeba Preissová, 
Galatíková, Rösner, Vinklář, profesor 
Lukavský, Jiří Kodet, Pavel Landovský, 
Josef Somr, a další velká jména. Dostal 
jsem nabídku od tehdejšího děkana 
JAMU Josefa Kovalčuka, který se tou 
dobou stal šéfem činohry ND. Potře-
boval mladého kluka a znal mně ze 
školy. Nejdřív mne vzal na zkoušku, 
coby Laerta do inscenace Hamleta 
v režii Ivo Krobota, a potom mi nabídl 
angažmá. Mezi těmahle legendama 
já, mladý, nezkušený kandrdas, navíc 
z  Brna, na který měli tenkrát trochu 
pifku. Tomu, kdo byl z Brna, se říka-
lo Nula pětka. Asi nechci a nebudu 
rozvádět rivalitu Prahy a Brna. Já měl 
naštěstí polehčující okolnost, že jsem 

9:00, 11:00 STUDIO LABYRINT

Naivní divadlo Liberec / CZ

ČECHY LEŽÍ U MOŘE
15:00 - 18:00 EXTERIÉR PŘED DIVADLEM

Studio DAMÚZA a festival VyšeHrátky / CZ

PUTOVNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
17:00 GLÓB PŘED DIVADLEM

DIVADELNÍ HYDEPARK: 

PRAHA EXOTICKÁ 
A PRAHA TROPICKÁ 
- KOLUMBIE06
20:00 STUDIO LABYRINT

Spitfire Company / CZ

VYPRAVĚČ

DNES V DIVADLE DRAK 
„VYPRAVĚČSTVÍ“

Pražák.  Svoje angažmá v pražském 
Národním dodnes považuju za ne-
skutečný zážitek profesní i lidský. Už 
jenom sednout si se zvýše zmíněný-
mi k jednomu stolu při první čtené 
zkoušce bylo neuvěřitelný, a stálo mě 
to spoustu nervozity.

Pokračování na str. 2  

Příběh vzniká z fragmentů
Pátek je v Draku zaměřený na téma 
vypravěčství. Při rozhovoru s Petrem 
Boháčem, režisérem a dramaturgem ze 
SpitfireCompany, mě zajímaly hlavně 
způsoby jeho uměleckého vyjadřování. 
Chtěla jsem vědět, jaká témata ho by-
tostně zajímají a jakou formu vyprávění 
si žádají. Nemusela jsem ho do této po-
lohy nijak tlačit. Po setkání s ním mám 
za to, že je pro něho zobecňující uvažo-
vání nad vlastními uměleckými postupy 
přirozenou a běžnou praxí.

Je vám bližší taneční nebo divadel-
ní jazyk?

Pro mě jako pro režiséra a dramatur-
ga přestává mít takové rozdělování 
hodnotu. Myslím si, že dělení věcí na 
žánry nám už k pojmenování díla ne-
slouží. Je Cécile da Costa ve Vypravěči 
performer nebo herec? Neumím si na 
to odpovědět. Ve chvíli, kdy volím di-
vadelní jazyk na rozhraní herecké, ta-
neční nebo performativní oblasti, tak 
neurčuji, která ta oblast je důležitější. 
Podstatná je ta hranice a následné 
její překročení. V podstatě záleží na 
tom, s kým spolupracuji. Kdyby Céci-
le neuměla zpívat, nemohu brát zpěv 
jako jednu z nejdůležitějších rovin 
představení. Kdyby necítila rytmus v 
těle, nemohl bych s ní dělat kompli-
kované rytmické struktury. Vždy záleží 
na volbě tématu a k němu vybraných 
lidech. To spojení předurčuje zvolený 
divadelní jazyk.

Jakým způsobem si vybíráte téma-
ta?

V hlavě stále nosím množinu inspi-

rací, tak deset, dvacet narativních, 
vizuálních motivů. Některé z nich se 
mi vracejí opakovaně jako sny, jiná 
nově nabývám. Ale vždy si průběžně 
rozehrávám v mysli až čtyři inscenace 
a čekám, kterou nakonec tu bitvu vy-
hraje a které přetavím do jevištní po-
doby. Ostatní zatavím někde do mysli, 
abych s nimi později mohl rozehrát 
novou hru.

Takže může trvat i několik let, než 
zpracujete, co vás zaujalo?

V podstatě jo. Než začnu pracovat 
na konkrétní inscenaci, mám v hlavě 
určité fragmenty, nápady, vizuální a 
prostorové podněty. Hraju si s nimi, 
dosadím tam imaginární herce, které 
si vytvářím podle těch, které znám, se 
kterými toužím spolupracovat. Pak, 
třeba za dva, tři, čtyři roky se s nimi 
setkám a řeknu: „Mám pro tebe před-
stavení a myslím, že by se ti mohlo 
líbit.“ Výběr se nikdy neobejde bez 
elementu náhody.

Pokračování na str. 4
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Co tvoje roční herecká pauza v roce 
2002, proč ses pro ni rozhodl a co ti 
dala nebo vzala? 

Já v té době ještě hostoval v Čino-
herním klubu, kam jsem taky dostal 
nabídku nastoupit do angažmá.  Na-
jednou jsem se musel rozhodnout, 
jestli půjdu do Nároďáku nebo do 
Činoheráku. Nakonec jsem se sice roz-
hodl přijmout nabídku z Národního 
divadla, ale já prostě chtěl poznávat 
svět, i když to v podstatě znamenalo 
odchod od divadla. Tak jsem odjel na 
Nový Zéland. Z Národního divadla 
Praha rovnou do sadu sbírat jablka. 
Nový Zéland - nejkrásnější pláže svě-
ta, surfování, zasněžený pralesy, sop-
ky, Mléčná dráha jižní polokoule, čistí 
lide… 

Otázka co všechno mi to dalo, je asi 
na jiný rozhovor.  Otázkou spíš zůstá-
vá, jestli jsem tam neměl zůstat. Ale 
jsem tady. Po návratu mě oslovilo 
Národní divadlo Brno, jehož nabídku 
jsem přijal.  

V současné době tě můžeme vidět 
mj. na jevišti divadla Reduta v ins-
cenaci Běsi, v Kabinetu múz v Ná-
rodní třídě, utkal ses s náročným 
textem Rolanda Schimmelpfeniga, 
číhá na tebe Moliérův Don Juan… 
máš radši dramata v obecné mluve-
né řeči, stylizované mluvě, potažmo 
verši? 

Nehledě na způsob mluvy nebo jazy-
ka mi jde především o to, aby divadlo 
vytvářelo prostor pro jedinečný druh 
zážitku, který nemůže přinést televi-
ze, film ani jiný druh umělecké tvorby. 
V  tom případě je úplně jedno, jestli 
je text napsán stylizovaně, v běžné 
řeči, nebo veršem. Důležitý je téma a 
způsob jeho zpracování. Třeba teď se 
hrozně těším na toho Schimmelpfeni-
ga (rozhovor vznikal před premiérou 
inscenace Kdyby, tak a co pak, pozn. 
aut.), protože to je přesně druh textu, 
přes který se divák téměř až iniciačním 

V Běsech říkám zásadní monolog úplně nahý (pokračování ze str. 1)

způsobem může propracovat k úplně 
novýmu druhu divadelního zážitku. Je 
to text, který rezonuje s dobou, což je 
pro mě zásadní a důležitý. Navíc je to 
hra přesně pro naše divadlo, která by 
třeba pro soukromý subjekt asi nebyla, 
ale Národní divadlo je přesně ta insti-
tuce, která má podle mě i za cenu rizi-
ka případného neúspěchu povinnost 
objevovat nové, kvalitní a aktuální 
způsoby sdělení.  

Jaké divadlo preferuješ jako herec 
i jako divák: klasiku, současné dra-
ma, nebo nepravidelnou dramatur-
gii? 

Budu se asi opakovat. Dramaturgie je 
jistě zásadní, ale jde především o režij-
ní uchopení a zpracování. Mě na jeviš-
ti baví - a to jako herce i diváka - vznik 
a zpřítomnění času tak, jak ho nemů-

žeme zažít nikde jinde, než právě na 
jevišti. Jde mi o to, jakým způsobem 
se text inscenuje. Preferuji neklasic-
ké ztvárnění reality jiným, novým, 
nekonvenčním, nezaužívaným div. 
jazykem. Jazykem, který nás dráždí, 
který vytváří něco originálního a jedi-
nečného, který má svůj specifický čas 
jako nezopakovatelný zážitek. Jestli 
k tomu účelu poslouží klasický text 
Dona Juana, nebo „zcela nový” text 
Schimmelpfenigův, je až na druhém 
místě. Je nicméně skvělé, že NdB má k 
dispozici dva divadelní domy, Mahen-
ku na velká, klidně klasická témata, a 

„enfant terrible“ Redutu, kde se dá hle-
dat a pokoušet se.

Jaký je Tvůj postoj k  jevištním vul-
garismům a nahotě? 

Nemám problém. Jsme lidi, mluvíme 
sprostě a obnažujeme se i v normál-
ním životě. Pokud to slouží k tomu, co 
už jsem popsal výše, tak je to abso-
lutně v pořádku, nahota i vulgarismy. 
Třeba v Běsech říkám zásadní mono-
log úplně nahý. Vědomě i podvědo-
mě pomáhá divákům nahota v tom 
okamžiku zdůraznit důležitost textu. 
V německém divadle je nahota úplně 
běžný výrazový prostředek. My jsme 
samozřejmě vývojově ještě poněkud 
jinde, takže tohle je jeden z těch kon-
venčních, pseudokontroverzních pro-
blémů, které se neustále zbytečně řeší. 
Petr Štěpánovič Verchovenskij i Don 
Juan se profilují jako postavy výrazně 
svůdcovské, jak ty sám si definuješ po-
jem svůdnost, popř. mužnost? 

Definovat mužnost je v současnosti 
podle mě dost problematický, neboť 
aktuální svět je už příliš roztříštěn 
a  myslím, že už neplatí žádné univer-
zální jednotné autority a vzory. Ale 
svůdnost je to správný slovo pro obě 
postavy. Oni nás opravdu svádějí, 
nebo nabádají k překračování hranic 
všednosti. Otázkou zůstává, za jakou 
cenu. Svůdnost je aktuální a je v dneš-
ním světě stále využívaná i zneužíva-
ná. Verchovenskij nás vede přímo do 
pekel, a kam nás zavede Don Juan, to 
teprve uvidíme. 

Z čeho se v současné době těšíš? 

Ze všeho. Nejvíc ze své nedávno naro-
zené dcery, která zcela změnila moje 
priority. Jsem v divadle, které momen-
tálně umělecky vedou lidi mé genera-
ce, od čehož si dost slibuju. Těším se 
i na Kdyby, tak, a co pak v režii Thoma-
se Zielinského a samozřejmě na tvůrčí 
setkání s Moliérem, Donem Juanem 
a režisérem Rastislavem Ballekem.  

Takže jsi šťastný? 

To bezpochyby. Mám skvělou ženu 
a moje dcera Nataša je pro mě úplně 
nejvíc. Má práce má momentálně dva-
krát větší smysl, než kdy měla, protože 
to prostě tak je! 

◘ Petr Klarin Klár 
Rozhovor vznikl ve spolupráci 

s časopisem NdB Diva 

Inscenaci Běsi uvádíme dnes od 
19:00 na hlavní scéně.

WANTED!
PROSÍM POZOR!

Prosím pozor, na Divadlo evropských 
regionů se právě řítí trojice individuí, 
před nimiž byste se měli rozhodně mít 
na pozoru. Přibližování, průzkum, dis-
kuze či pokusy o krmení samozřejmě 
možny jsou, ovšem jen na Vaše vlast-
ní nebezpečí!

F. M. Dostojevskij 
alias Hazardér 

(poznávací znamení: všechno si 
píše. Doporučeno: nehrát s ním 

karty ani jiné hazardní hry!)

Roman Sikora 
alias Bijec (Sikora, ne Sýkora!)

(poznávací znamení: rychlá 
levá pěst. Politické disputace 

nedoporučeny.)

Martin Kubran 
alias Piuko! 

(poznávací znamení: Má oči jako 
orloj a tvář, jak velekněz. Pokusy 

o diskusi nedoporučeny!)
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Lagronová je nejvýraznější autorkou 
generace dramatiků, kteří debutovali 
po roce 1989. Studovala učitelství pro 
1. stupeň a výtvarnou výchovu a poté 
dramaturgii na DAMU v Praze. V letech 
1992–1994 externě spolupracovala 
s režisérem Petrem Léblem. V roce 1997 
složila individuální sliby chudoby, čis-
toty a  poslušnosti a od té doby žije za-
svěceným způsobem života na různých 
místech České republiky.

Lagronová debutovala povídkami v  ča-
sopisu Amatérská scéna (1989). Z jejích 
dvaceti šesti původních her bylo v Česku 

uvedeno devatenáct, deset bylo přelo-
ženo do cizích jazyků. Některé byly pub-
likovány v časopisech Svět a divadlo (v č. 
5/1993 Pelech, Spinkej, Těžko sem někdo 
dohlédne a  Srnečka) a Disk (v č. 4/2003 
Království, v č. 8/2004 Miriam a Johanka, 
v č.  16/2006 Etty Hillesum, v  č.  21/2007 
Rozhovory s Janem Pavlem, v č. 25/2008 
Pláč, v č. 28/2009 Křídlo). Drama Terezka 
bylo zařazeno do knižního souboru Šest 
žen napsalo šest her (2001). Lagronová je 
autorkou televizní adaptace novely Her-
mana Melvilla Písař Bartleby (ČT 1994, r. 
Jan Nebeský). Za rozhlasovou hru Vstaň, 
prosím tě (ČRo 2001, r. Otakar Kosek) 

získala v roce 1999 v soutěži o původní 
rozhlasovou hru cenu rozhlasové sta-
nice Vltava za debut, v  roce 2001 byla 
hra za Český rozhlas nominována na 
Prix  Italia a  v roce 2002 získala čestné 
uznání v soutěži Prix Bohemia Radio. Za 
uvedení hry Terezka obdržela drama-
turgie Divadla Komedie Cenu Alfréda 
Radoka (nejlepší hra roku 1997). V ruko-
pise zůstávají aktovky Nevím kudy kam 
(1988), Nouzov (1988), U stolu (1989), Po-
koj (1992) a  celovečerní hry Náš (1990) 
a Páv (1993), jakož i  scénická báseň 
Vzpomínky zpěvačky Lolity (1992). Mezi 
zatím poslední texty patří hry Konec a Z 

prachu hvězd (obě z roku 2011) a rozhla-

sové hry Jane (2011) a Čekanka: Komor-

ní příběh z nostalgické kavárny (2013). 

V současné době Lagronová na zakázku 

Národního divadla Brno pracuje na dra-

matizaci Schulzova románu Kámen a bo-

lest (plánovaná premiéra 22. 12. 2016). 

Zpracováno na základě hesla ze Slovníku 

české literatury po roce 1945, autorka 

Lenka Jungmannová.

Inscenaci Nikdy v režii Jana Friče uvá-

díme dnes od 17:0 ve Studiu Beseda.

Seznamte se s Lenkou Lagronovou

Čtvrtek divoký můj Králové Hradče, mne 
do minulosti hned několikrát přesunul. 
Atmosféra vzdušná zde evokuje Ibizu, 
dívky jsou nadmíru půvabné a všech-
no navenek v pořádku jest. Nicméně: 
Kdo se bojí Virginie Woolfové v podání 
Východočeského divadla Pardubice, 
v  režijní interpretaci Petra Novotného 
je jevištním reliktem šedesátých let, fik-
tivním exponátem divadelního muzea. 
Prach zvolna se pokládá na scénu Ivo 
Žídka, kostýmy Romana Šolce i výko-
ny zúčastněného hereckého kvarteta. 
Úctyhodné rozhodně, nominace na 
Thálii pro Jindru Janouškovou bezpo-
chyby zasloužená, Albeeho zastaralá, 
a v našem společenském prostoru i 
inscenační tradici často nepříliš funkč-
ní hra, zde však potřebný nový impuls, 
pohled či dokonce snad výklad nezís-
kala. Okolní diváctvo sice přijímalo 
vztahové eskapády noci propařené na 
americké akademické půdě poměrně 
vděčně, chléb, hry, chlast a bohužel nic 

víc. Společensky ožehavý osten je dáv-
no pryč a Josef Pejchal coby prvoplá-
nově projektovaný Nick mne tentokrát 
moc nepřesvědčil. Ručičky chronoskopu 
už ale byly neúprosně roztočeny, a  ani 
inscenace následující návratem do 
rozbouřených vod současné divadelní 
progrese rozhodně nebyla. Král Lear, 
dorazivší do Tebe, můj Hradče, z útrob 
Městského divadla Brno, je Stanislavem 
Mošou režírován ve vizuální asociaci 
na oblíbenou divadelní stylistiku kon-
ce osmdesátých let. Kostýmy Andrey 
Kučerové kombinují jeansy, střihovou 
kompozici historizujících oděvů s rocko-
vými křiváky a těžkotonážně přízemní 
vazbou vojenských bagančat doktora 
Martense a dalších. Z opulentní scény 
Christopha Weyerse se na jevišti Kli-
cperova divadla z kapacitních důvodů 
objevil jen fragment. Silnou stránkou in-
scenace jsou její herecké výkony. Michal 
Isteník v roli Šaška opětovně dokazuje, 
že v podstatě je Králem, Petr Štěpán se 

zdařile porval s outěžkem v podobě 
Kentoivy nepravděpodobné kladnosti 
a bezpochyby největší divácký magnet 
inscenace (Michal Isteník jej už podle 
reakcí publika však mocně a nutno říct, 
že zaslouženě dotahuje, pozd. red.), Bo-
leslav Polívka je v titulní roli chybujícího 
vladaře sám sebou, a víc ostatně není 
cílovému divákovi potřeba. Polívka si 
vlastní jevištní existenci užívá, nebojí se 
exprese ani lišáckého nadhledu, energie 
mu stále nechybí a místy nepřesnou 
artikulaci vynahrazuje precizní mimi-
kou a rozevlátou gescí. Klobouk dolů, 
kdybych jej měl! Stanislav Moša svou 
intenzivní muzikálovou praxi režijní ne-
zapře ani na činoherní půdě. I jeho Král 
Lear je koncipován v podstatě coby sled 
samostatných výstupů – čísel, mnohdy 
oddělených frenetickým potleskem pu-
blika. Docela svižná první část se ovšem 
v druhé půli přelomila v poněkud již 
únavnou kombinaci Pána prstenů, Hry 
o trůny a Nekonečného příběhu, jen At-

rej s Falkem se kdesi zapomněli. „Milášci“ 
publikum však ze sedadla zvedli. A pak 
už mně do náruče své přivinul Park. Je 
krásné potulovat se, tančit a diskutovat 
s Danou Markovou, Václavem Jelínkem, 
Jakubem Tvrdíkem, Lukášem Večerkou, 
Martinem Drahorádem a dalšími bá-
ječnými, objevem čtvrteční noci se pak 
bezpochyby stal hradecký MC Hrdlořez. 
Jestli na něj při svých nočních toulkách 
rovněž narazíte, nechte si zarecitovat 
například jeho Sklepmistra či Sídliska, 
Polednici pak jen na vlastní nebezpečí. 
MC Hrdlořez, řez (Důchodci maj kly, asi 
jsou to mamuti…)! 

A dneska už se na Vás řítí Běsi. Tudíž se 
usadím na židli inspicientskou v divadle 
Klicperově a Vy si to prosím nechte líbit. 
Těšíme se na Vás. Pátek parádní Vám 
všem!    

◘ Petr Klarin Klár

KlariNův deník hradecký - část pátá: 
Ve znamení inscenačního retra, a netušených objevů!

POHLED DO ZÁKULISÍ: Díky fotografovi Davidu Šimůnkovi s námi můžete nahlédnout do vlásenkárny před začátkem včerejšího představení Král Lear.
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Co všechno už míváte v této fázi 
promyšlené?

Bavíme-li se o nové inscenaci, tak vím 
mnoho o prostoru, v němž se bude 
představení odehrávat. Jakmile se 
rozhodnu pro nějaké téma, musím vě-
dět, že mám k němu adekvátní prostor. 
Doslova si potřebuji nakreslit scénu. 
Při rozkreslování uvažuji o všem ostat-
ním, o atmosféře, světelném designu, 
vizuálních podnětech, tělesném ja-
zyce. Metaforicky řečeno, sloupávám 
vrstvy cibule, až dojdu k momentu, že 
mi nic nezbývá. Potom jsem připraven 
jít na jeviště a začít zkoušet.

To je zvláštní. Myslela jsem, že re-
žiséři pohybového/tanečního diva-
dla na začátku přemýšlejí tělem. Vy 
ale, zdá se mi, myslíte spíš výtvarně.

Je pravda, že to poslední, co dosazuji 
do vizuálu představení, je samotné 
tělo. Asi je pravda, že svět vidím spíš 
obrazově. Příští rok se chystám ke spo-
lupráci s Drakem, konkrétně s Meziná-
rodním institutem figurálního divadla, 
a zatím mám v mysli rozkreslenou 
scénu, objekty v ní a jasné koncepční 
principy. Obecně se dá říct, že teprve 
když mám hotové jednotlivé prosto-

rové části, začínám tvořit fragmenty 
příběhu.

Hraje u vás divákova (často nepřed-
vídatelná) iniciativa tak důležitou 
roli jako například u konceptuální-
ho výtvarného umění?

Tvořím z mnoha fragmentů, které vy-
volávají emoční vrstvy a složení toho 
puzzle je na divákovi a na jeho zkuše-
nosti. Snažím se pracovat s otevřenou 
platformou a chci, aby byl divák spo-
lučinitelem příběhu. Věřím, že příběhy 
se tvoří až v myslích diváků. Nespočet 
možných příběhů. Víra v diváckou 
součinnost  tento koncept činí silným 
i slabým zároveň. 

Jak se s vaším výtvarným viděním 
slučuje skutečnost, že je ve Vašich 
inscenacích tělesnost tak výrazná?

Když řeknu, že se tělesnost ke mně do-
stává na poslední chvíli, neznamená to, 
že se předtím nikam nepromítla. Tělo, 
i když přichází na posledním místě, je 
v mém uvažování nejdůležitější. V pří-
padě Vypravěče jsem dlouho nevěděl, 
že se bude Cécile tělesně týrat. Ne-
věděl jsem, že budeme vyprávět skrz 
tělesnou námahu. Téma to nakonec 
určilo. Vždy, když řeknete, že je něco 

tragédie, dostanete se k tělesné tenzi. 
Nemůžete ji opomenout. Jenomže co 
to je tenze? Tenze je vždy o protichůd-
ných silách. Proto jsme proti tíze, která 
přechází v bolest, postavili lehkost. 
Proti tělesné námaze stojí tanec pro-
váděný s lehkostí. Máme zde pevnost 
vs. sypkost, štěrk vs. sklo, prach, cihly, 
desky vs. odlehčený pohyb. uvědomě-
ní si tragického momentu je vždy již 
vykročením z jeho tíže. Takto objevu-
jeme svět.

Koncept, v němž se střetávají pro-
tikladné síly, existoval ještě před-
tím, než jste přišli na to, že budete 
vypovídat skrze tělo pod fyzickou 
zátěží?

Desky, které se dají otočit, zrcadla, te-
rária, ve kterých jsou různé materiály, 
to vše ve mně existuje už dlouho. Ten-
to příběh se ve Vypravěči setkal s tím, 
který přinesla Cécile.

Jak tato konkrétní inscenace sou-
visí s vaším obsedantním tématem 
(mám pocit, že nějaké máte)?

Obraz ženy uprostřed něčeho, co musí 
překonat, se objevuje už v Hlase Anne 
Frank či One Step BeforetheFall. Tím 
jsem vlastně začal a pořád se mi to 

vrací – žena nebo muž uprostřed si-
tuace, s kterou se buď smíří, překoná 
ji, nebo ho zruinuje a srazí na kolena. 
Všechno jsou to sólová představe-
ní, kde se jedinec ocitá v momentu 
osudové chvíle. To mají společné ty 
množiny příběhů, které si neustále ro-
zehrávám hlavě. Kdy se přesně začne 
příběh rozvíjet v konkrétních charak-
teristikách, neumím říct.

Co je pro vás vypravěčství?

Existují různé druhy vypravěčů, ale já 
vnímám poslední dobou jenom dva. 
První je orální vypravěč, který se se-
tkává s druhými a vypráví, aby nebyl 
sám. Ten druhý, románový, si naopak 
potvrzuje, že je o samotě. Vypravěč 
vždycky otevírá  samotu, ve které je 
(ať už ji potvrzuje nebo popírá). Když 
si uvědomuji svoji samotu, můžu si 
také uvědomit možnosti, jak ji ne-
popřít, ale přetavit nebo proměnit 
v  lásku, sdílení, nenávist, nudu, pros-
tě v cokoliv, co ji přemostí a promění. 
Protože jsem člověk, který se hodně 
cítí sám, hledám narativy a možnosti, 
jak z ní ven, a divadlo je právě jednou 
z možností, jak se setkat s lidmi.

◘ Bára Etlíková

Příběh vzniká z fragmentů (pokračování ze str. 1)

Představení Ostrov, kde rostou housle 

nebylo ani tak sofistikovanou inscena-

cí pro děti, jako pozoruhodnou a origi-

nální dětskou událostí. Už scénografie 

je přizpůsobená tomu, aby se diváci 

cítili spíš jako v dětské herně než jako 

v divadle. Sedí se v malém hledišti 

uspořádaném do arény a pod sedadly 

se nacházejí úkryty, kam se herci často 

schovávají, a děti pak mají radost, že 

mohou přítomným postavám radit, 

kam ty ostatní zmizely. Postavy mají 

malí diváci doslova na dosah ruky, což 

už samo o sobě poutá pozornost a na-

pomáhá k jistému oslabení čtvrté stě-

ny. Projev herců je věcný a civilní, jen 

občas udělají pro dokreslení atmosfé-

ry typicky dětské gesto. Je tedy znát, 

že si na děti jenom hrají. Stejně tomu 

bývá v běžném životě při hře s dětmi, 

v níž nejde o iluzi, ale o interakci.

Autoři inscenace v žádné rovině ne-

předstírají, že by jim šlo o hlubokou 

výpověď. Děti jsou zde pojaty jako 

velmi naivní bytosti, jejichž jedinou 

touhou je ta po zakázaném a ještě za-

kázanějším. Všechno dění spustí jejich 

chuť na nezdravé brambůrky, kterou 

dostanou ve chvíli, kdy už je nebaví se 

dívat na televizi, v níž se pořád opaku-

je to samé sprosté slovo.

Pořádně si zazlobit
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Když se pak začne odehrávat pohádka 
o putování dětí na ostrov, kde rostou 
housle, nabere zlobení větší obrátky. 
Herci používají jako rekvizity „dětem 
zakázané“ předměty. V jednu chvíli 

mohou diváci sledovat žraloka s velmi 
nebezpečnou ploutví-pilou, a když 
se děti dostanou až na ostrov, hrají 
si dokonce s tak křehkým a drahým 
předmětem, jímž jsou housle. Na kon-

ci představení je scéna celá zasypaná 
papírovým sněhem a mnoha jinými 
předměty. Inscenace má funkci malé-
ho rituálu, při němž si děti mohou užít 
zlobení v takovém rozsahu, v jakém 

by si ho za normálních okolností ne-
dovolily.

◘ Bára Etlíková 

DADA s komentářem
Ve čtvrtek od 11.00 proběhla ve stu-
diu divadla Drak autorem komento-
vaná prohlídka výstavy DADA. Touto 
Téměř neviditelnou výstavou o důle-
žitých věcech, jak zní její podtitul, cílil 
Jan Svoboda především na dětské pu-
blikum. Výstava osciluje mezi didak-
tičností, kterou reprezentují zejména 
bubliny textu informující o historic-
kém a společenském kontextu hnutí 
DADA a jeho představitelů, a interak-
tivní hrou. Některé nabídky k zapoje-
ní se do výstavy mi připadají až příliš 
chtěné a ve výsledku mě od spoluprá-
ce spíše odrazují (dětský návštěvník 
na tom možná bude jinak), z jiných 
si naopak zážitek odnáším. Skvěle 

pro mě funguje tabule, na kterou si 
mohu odložit (napsat) opotřebova-
né slovo, které pak nechám den spát. 
Není snadné se pro to správné slovo 

rozhodnout a ještě těžší je předse-
vzetí dodržet. Tento den v karanténě 
pomáhá nemocnému slovu opět najít 
svůj smysl tím, že zjišťuji, kdy mi chybí 

a čím ho musím nahradit. Nad tabulí 
jsou na provázcích jako příklady při-
pevněna otřepaná slovní spojení pře-
jatá z našich novin a televizních zpráv. 
Vedle visí nástěnka, na kterou mohu 
přišpendlit svou dadaistickou báseň, 
sestavenou podle známého návodu 
Tristana Tzary. Připravený předcho-
zími instalacemi mám pocit, že se 
dostávám této hříčce více na kloub 
než kdy předtím a skutečně dociluji 
očištění některých slov od nánosů. Po-
suďte sami: město pravdu dopadne se 
smutkem; prázdný kolo drží divadlo; 
vylosuje polibek odvahy s láskou; pří-
tel člověka tvoří den; svoboda sladí...

◘ Jakub Maksymov

Hydepark o růstu nerostů
Čtvrteční Hydepark byl spontánním 

setkáním režiséra a sběratele minerá-

lů Vojtěcha Bárty, Slam poety Bohda-

na Bláhovce a básníka Petra Borkovce. 

Bárta mluvil o tekutém zemském já-

dru a diamantech, Borkovec četl své 

básně o různých podobách lásky ze 

své poměrně čerstvě znovu vydané a 

rozšířené sbírky Wernisch a Bláhovec 

to svými improvizovanými básněmi 

tematicky propojoval. Celý improvizo-

vaný program vykrystalizoval k oslavě 

nastávající svatojánské vzájemným 
propojením témat lásky a hmoty a 
jejich oslavou.

◘ Jakub Maksymov


