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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

15:30 LETNÍ SCÉNA

Bílkovo kratochvilné divadlo / CZ

KAŠPÁRKOVO KRÁLOVSTVÍ
16:00 STUDIO BESEDA

Činoherní studio Ústí nad Labem / CZ
Reto Finger / režie: B. Herz

LEDOVÝ HROT
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Městské divadlo Zlín / CZ
Ernest Bryll, Katarzyna Gärtner / režie: H. 
Mikolášková

MALOVANÉ NA SKLE
cca 21:30 LETNÍ SCÉNA

SAFARI AKORDEON ORCHESTR 
- KONCERT

Tomáš David: Fascinuje mě drzost, spontánnost a vášeň

Herec Tomáš David z Městského di-
vadla Zlín získal v letošním roce no-
minaci na cenu Thálie za roli Jánošíka 
v  inscenaci Malované na skle, kterou 
uvádíme dnes večer na hlavní scéně. 
Nechte se nalákat malým rozhovorem.

Muzikál Na skle malované téma-
tizuje, rozebírá i relativizuje téma 
zbojnictví. Jak se na něj díváš Ty? 
Jsou pro Tebe zbojníci hrdinové, 
zločinci, nebo dokonce předchůdci 
dnešních teroristů?

Fascinuje mě ta drzost. Spontánnost. 

Vášeň. A v neposlední řadě hrdinství. 
Myslím, že důležité je, má-li mít toto 
představení nějaký přesah, přemýšlet 
nad věcí maličko jinak. Ne o tom jací 
byli, ale jací by dnes měli být a jak by 
vypadali. O terorismu tady však ne-
může být řeči, protože Jánošíkovým 
největším tématem je Svoboda!

Kdo byl Tvůj dětský hrdina, kdo je 
pro Tebe hrdinou teď, a pro koho 
chceš být hrdinou Ty?

Nevím, jestli chci být hrdinou. Snad, 
mohl-li bych někoho inspirovat, dát 

mu nějakým představením nebo kon-
certem impuls k věcem, ke kterým se 
třeba dlouho odhodlává, tak to by 
bylo hezký.

Jsi herec i muzikant, pokud by sis 
měl vybrat jen jednu profesi, která 
by to byla?

Muzikant. V hudbě si připadám svo-
bodný a zdá se mi, že můžu předat 
hlubší sdělení nebo emoci.

Pokračování na str. 2

10:00 STUDIO LABYRINT

H. Hornáčková, L. Huláková, A. Brinda 
a A. Krátký / CZ

ER-FORMA  
- PERFORMACE A DÍLNA
17:00 GLÓB PŘED DIVADLEM

DIVADELNÍ HYDEPARK: 

O (U)PŘÍM(N)OSTI 
PERFORMANCE
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Akhe Theatre / RU

SOLOVÁ PERFORMANCE 
MAXIMA ISAEVA
21:30 STUDIO LABYRINT

Karbido, Wroclaw / PL

STŮL

DNES V DIVADLE DRAK 
„PERFORMANCE - JAK 

PERFORMEŘI VIDÍ DIVADLO“

Divadlo přišlo a je tu
Maxim Isaev začínal jako scénograf 

– ale je to i malíř, filmový tvůrce a per-
former. Je také zakládajícím členem 
skupiny AKHE, která vznikla roku 1989, 
a  spolu s Pavlem Semčenkem její ve-
doucí osobností. Dnes v 19.00 v divadle 
Drak se uskuteční premiéra jeho sólové 
performance. Nejen na ni přišla řeč bě-
hem našeho rozhovoru.

Co vás inspirovalo k založení AKHE?

Dneska už těžko říct. Bylo to před více 
než třiceti lety a to je opravdu dlouhá 
doba. Všichni jsme se setkali v Lenin-
gradu v undergroundové umělecké 
skupině Yes – No. U jejího zrodu stál 
Boris Ponižovský, který se prohlásil za 

režiséra. Ovšem mnohem více než re-
žisér to byla autorita, která kolem sebe 
shromáždila úžasné lidi. Určil filozofii 
celé skupiny a její inklinaci k provoka-
ci. Tomu, co jsme původně dělali, se 
nedalo říkat divadlo. Byl jsem tenkrát 
velmi mladý a odvážný, chtěl jsem 
všechno zlusit. Skupina Yes – No byla 
zarytým undergroundem. Boris Poni-
žovský se angažoval v kontrakultuře 
a stavěl se proti propagandě. Neměl 
nohy, přišel o ně jako malý. Měl velké 
tělo a ohromné svaly na rukou. Vždy 
sedával na nějakém sloupku nebo vy-
výšenině a hovořil silným a hlubokým 
hlasem. Zemřel asi před dvaceti lety 
na jevišti - během zkoušky. Z několi-
ka lidí z Yes – No se potom roku 1989 
zformovalo AKHE.

Kdy jste svou tvorbuzačali oriento-
vat primárně na divadlo?

Jednou nás pozvali na festival v Ma-
ďarsku. Do té doby jsme chtěli dělat 
výlučně jednorázové akce, ale v pod-
mínkách tohoto festivalu jsme museli 

opakovat naše performance 3 – 4 x. 
Neměli jsme tenkrát čas připravit 4 
samostatné performance, rozhodli 
jsme se tedy udělat jednu. Jakmile 
jsme naši performanci začali opako-
vat, stalo se z ní divadlo. Získalo to 
jistou strukturu. Původní záměr AKHE 
nebylo dělat divadlo. Tvořili jsme filmy 
a výstavy, různé projekty. Ale divadlo 
přišlo a je tu. Nepřestáváme malovat 
a dělat další věci, ale tomu divadlu se 
věnujeme nejvíc.

Kdo ve vaší skupině funguje jako 
režisér?

AKHE nemá jednu vedoucí osobnost. 
Obvykle věci vznikají na základě dia-
logu mezi mnou a Pavlem. Společně 
rozhodujeme, jak by naše práce měla 
vypadat. Nakonec děláme jen to, na 
čem se shodneme. Myslím si, že je to 
tak dobře. Já a Pavel jsme dost odlišní 
lidé a vždycky budeme, máme odlišný 
vkus. Napojení mezi sebou hledáme 
vždy znovu. 

Pokračování na str. 4
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Láká Tě divadelní režie a případně 
co a s kým bys rád aktuálně zreží-
roval?

Neláká.

Jaké jsou Tvoje aktuální hudební 
a divadelní výhledy (budoucnost)?

Vydal jsem CD s Gentle Irony, každý 
týden o prázdninách budu hrát na 
večírcích se svou další kapelou Gol-
den Delicious a chci kromě toho číst. 
Potřebuji novou inspiraci. A u toho si 
broukat a nahrávat to, co si broukám a 
snad z toho na konci léta vzejde něco 
mimořádného, nový projekt, nová 

show – doslova. Divadelní výhledy 
jsou o něco zřetelnější. Zkrátka to, co 
je v dramplánu MDZ, na to mi nezbý-
vá, než se těšit. 

Jak hodláš zrelaxovat po náročné 
sezóně?

Koupil jsem auto a tak bych chtěl s ro-
dinou dohnat všechny českosloven-
ské turistické, cestovatelské a roman-
tické sny. 

Jakou hudbu sis naposledy vychut-
nal jako poluchač / návštěvník kon-
certu?

Fresh minute. Vřele doporučuji. Chlap-
ci, kterým doufám bude republika 
brzy malá. Jazz, funk a všechno co 
jste chtěli vědět o katarzi a báli jste se 
zeptat.

Jak se Ti tatínkuje?

Báječně. Mám krásnou a moudrou 
ženu, krásnou a zvídavou holčičku 
a plnou hlavu melodií na ukolébavky.

◘ Petr Klarin Klár

Inscenaci Malované na skle uvidíte 
dnes od 19:00 na hlavní scéně.

Fascinuje mě drzost… (pokračování ze str. 1)

Rozhodl jsem se, že dnes budu veskrze 

pozitivní, protože Hradče můj milený, 

ty si to zasloužíš! Včera jsem se navíc 

dočkal nehorázné radosti, což vůbec 

není málo! Pěna dni je totiž na půdě 

Klicperova divadelního svatostánku 

jednoduše úžasná. Boris Vian se zcela 

jistě spiklenecky kření ať už je kdekoli. 

S  podobnou razancí mne v poslední 

době sejmul snad jen Burajův Strýček 

Váňa v Hadivadle (a v NdB samozřejmě 

Rotrekl a Běsi :-)). Skutři evidentně ve 

skvěle sehraném divadelním souboru 

nalezli adekvátního partnera pro své 

umělecké výboje. Tady funguje na-

prosto všechno, a dokonale. Pekelně 

přesná stylizace, nebesky atraktivní 

scéna Jakuba Kopeckého i oku lahodící 

kostýmy Simony Rybákové. Živočišný 

sex appeal, okouzlující nákaza jazzem 

i filosofií a  především emoce. Kultovní 

próza je s  lehkostí transformována do 

fascinujícího uměleckého zážitku, jenž 

hladí i ubližuje, stejně jako láska, o níž 

se hraje především. Ano, zamiloval jsem 
se, v Hradci už poněkolikáté. Jestli Vám 
mohu radit, a pokud jste to ještě nestihli, 
tak vyrazte ven a zkuste to taky. A ba-
cha na lekníny. Pozitivní středu kočkám, 
myškám i úhořům, zkrátka Vám všem. 
A nashle zítra!

◘ Petr Klarin Klár

KlariNův deník hradecký - část třetí: O čisté kráse!

Petře prosím mohl bys ještě jed-
nou osvětlit, proč se zde namísto 
plánovaného kompletního dipty-
chu Tebou režírovaných inscenací 
v Městském divadle Kladno hrála 
jen první část Matka? Jaký je Tvůj 
pohled na aktuální situaci v MdK?

Myslím si, že je to už trochu mrtvé 
dítě, a úplně se mi to nechce vytaho-
vat. Fakta jsou taková, že když se to 
nasadilo a připravovalo, tak to měl být 
diptych, který se bude hrát do Vánoc 
pětkrát společně a následně se přesu-
ne do nově zrekonstruované budovy 
MdK, kde se bude hrát ve studiu. Jen-
že mezitím ředitelka bez jakýchkoli 
skrupulí odvolala uměleckého šéfa 
Daniela Přibyla a celé se to rozvezlo, 
stěhování neproběhlo, nebyly termí-
ny ani čas to přezkoušet. Tudíž se to 
hrálo hrozně málo, a protože insce-
nace Otec je mnohem náročnější než 
Matka, což je mimochodem hezká 
věta, že (usmívá se), tak představitel 
hlavní role Miloslav Maršálek odmítl 
bez zkoušky hrát. Respektive proběh-
la zkouška, o které mne nikdo neinfor-
moval. Miloslav se tedy nakonec roz-
hodl to skrečovat, protože to nebylo 

regulérní, čemuž naprosto rozumím. 

Matka se hrála přece jen častěji, tudíž 

Alena Štréblová si na to troufla a tady 

v Hradci se odehrála příjemná derni-

éra, která vypadala spíš premiérově. 

Vlastně to byl takový pěkný funus! 

Takhle by to mělo být. Myslím, že tady 

v Hradci by tomu diváci rozuměli.

Na Kladně tedy není vůle po kvalit-

ním divadle?

Ředitelka Blanka Bendlová je ve funk-
ci třináct let a za tu dobu tam měla 
celou řadu uměleckých šéfů a vždycky 
někoho po dvou letech odvolá. Já ne-
vím, jak si myslí, že to tam má za těch-
to podmínek fungovat. Primátor navíc 
veřejně prohlásil, že jí tam podrží do 
doby, dokud se pro ni nenajde lepší 
místo, a následně jmenoval umělec-
kého šéfa bez výběrového řízení. Ale 
to už se propralo tolikrát, že už se mi 
do toho ani nechce šťourat. Prostě 

jedna další prohraná bitva na divadel-
ním poli.

Patříš k „Ahasferům“ českého di-
vadla. Nikdy Tě nelákalo mít svůj 
vlastní soubor, být umělecký šéf?

Já jsem v podstatě takhle začal, když 
jsme si založili divadlo V 7 a půl, ale 
to bylo v době, kdy granty ještě ne-
existovaly, takže nám to nevydrželo 
moc dlouho. Potom jsem už byl jen 
dva roky v angažmá ve Zlíně, ale jinak 
jsem na volný noze. Teď ke „stáru“ mi 
najednou připadá, že by to nebylo od 
věci, ale chtěl bych tým. Domnívám 
se, že nejsem příliš typ na umělecké-
ho šéfa, protože mám lidi příliš rád, a 
to není úplně dobrá výchozí pozice 
pro vedení kolektivu (usmívá se). Ale 
kontinuální práci se stabilním týmem 
bych si představit dokázal. 

Co Tě čeká v příští sezóně?

Další výlety po českých a moravských 
divadlech. Tady v Klicperově divadle 
budu na začátek prosince připravovat 
českou premiéru hry britského autora 
Torbena Bettse Vincenc.  

◘ Petr Klarin Klár

Petr Štindl: Takovej příjemnej funus!
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Dnešní program ve Studiu Beseda 
bude patřit představení LEDOVÝ 
HROT, kterou k nám přiveze Činoherní 
studio Ústí nad Labem. Nejen proto, 
že mám k této švýcarské hře osobně 
blízko, mě ústecká inscenace zaujala 
a jsem zvědavá, co na ni řeknou naši 
festivaloví diváci. Pár otázek jsem sa-
mozřejmě položila mladé režisérce 
BARBAŘE HERZ, která se nám svěřila 
například s tím, co je pro ni na tomto 
textu zásadní, i jak došlo k obsazení 
hlavní role. Pro zbytek odpovědí si za-
jděte v 16:00 do Studia Beseda!

Pamatuješ si, jaké bylo tvoje první 
seznámení s hrou Ledový hrot a jak 
na tebe zapůsobila?

Ledový hrot jsem viděla před lety 
v Disku. Teď už je to pro mě taková pří-
jemně zidealizovaná vzpomínka. Ten 
rok jsem byla úplně ohromená, jak 
skvělá představení na DAMU vznikají 
a že jste tam neuvěřitelně dobří. Frič, 
Špinar, Ty - věru jsem se nespletla. 
A  Ledový hrot pro mě byl rozhodně 
to největší zjevení. Vždycky jsem mi-
lovala magický realismus, výraznou 
stylizaci a grotesknost a tady toho 
bylo požehnaně. I když už si vlastně 
tu inscenaci vlastně skoro nepamatuji, 
jen pár obrazů a to tehdejší nadšení. 
To mě vedlo k tomu, že jsem si pak 
mnohem později zařadila Ledový hrot 
mezi hry, které jednou určitě musím 
udělat.

V čem tedy vnímáš největší sílu to-

hohle textu a co rozhodlo o jeho na-
sazení  v Činoherním studiu?

Mimořádně mě baví, že se jedná o hru, 
co je neotřele současná, má v  sobě 
zvláštní černý humor, o něco v ní 
skutečně jde a ještě je hluboce me-
taforická. Můžeme ji číst jako mrazivý 
kuchyňský horor, kde dominuje ob-
rovská touha uniknout a uzdravit se 
z mrtvolných rodinných vztahů. Je to 
velmi silný příběh. Jenže Ledový hrot 
tím zdaleka nekončí. Stejně tak v něm 
funguje fascinující vertikála a řeší 
se zásadní existenciální otázky, jako 
je síla dobra a zla - a jak zasahují do 
našeho života. Takže se nejedná jen o 
příběh hlavní hrdinky Hany, která se 
snaží vymanit ze své rodiny, ale pohy-
bujeme se i ve zvláštním magickém 
mýtu hor a řešíme souboj s vlastní 
touhu, iluzemi a sklony ublížit, když 
nám bylo ublíženo. Když mě oslovili 
v Činoherním studiu ke spolupráci, 
Ledový hrot byl jedním z textů, které 
jsem si přála dělat a dramaturg Vladi-
mír Čepek se rozhodl, že by to mohlo 
mít v Ústí smysl, jako součást té ná-
ročnější linie, která je v Činoheráku 
potřeba.

Která replika nebo pasáž je pro 
tebe osobně zásadní?

Úplný konec. Tak zvláště ambivalentní. 
Faustovský. Když věříte, že vaše duše 
musí propadnout a vlastně už dávno 
propadla peklu, ale přesto v poslední 
vteřině myslíte na Boha, následuje za-

tracení nebo spása? Reto Finger nám 
to však moc neusnadňuje. 

V hlavní roli hrdinky Hany v Ústí 
hostuje Erika Stárková. Jak došlo 
k této spolupráci?

Chtěla jsem Hanu, které je třicet a její 
uvíznutí v zapadákově, kde má i ná-
dražka už dva roky zavřeno a cizáci 
nejsou vítáni, tak bude o to extrém-
nější. Aby jí bylo jasné, že pokud se 
konečně něco nestane, život ji možná 
úplně mine. Zároveň je ale v Haně ob-
rovská síla, vášnivé prahnutí po životě. 
Podivná surová živočišnost. Potřebo-
vala jsem herečku, které uvěříte, že je 
schopná běhat po lese i když prší a  je 
bouřka a u toho křičet a nebo si zpívat. 
A to je pro mě zcela jednoznačně Erika 
Stárková.

Můžeš nám představit zbytek re-
alizačního týmu? Na inscenaci se 
silným rukopisem podepisuje i hu-
dební a výtvarná složka. Jak jste do-
cházeli k jejímu výslednému tvaru?

S výtvarnicí Marianou Kuchařovou 
jsme si od počátku chtěly hrát s hype-
rrealismem, z čehož vznikl náš potápě-
jící se domeček, kde to jde s jeho oby-
vateli krapet z kopce, bez ohledu na to, 
jak intenzivně si přejí tuto skutečnost 
zakrývat. Zároveň tento pokrouceně 
reálný svět postupně rozbíjíme, od 
okamžiku, kdy se iluze začínají bortit 
a masky nepříjemně tematizovat. To 
vše podtrhuje i light-design Jakuba 

Kubíčka. Pro rovinu horského mýtu, 
který s  příběhem Hany bytostně sou-
visí, pak Dušan Urbanc vytvořil velmi 
sugestivní, kolážové projekce, které 
přinášejí další komentář k nitru postav 
a jejich vztah k probíhajícímu ději. Zá-
sadním způsobem se pak na projektu 
podílí i hudba skladatelky Vladivojny 
la Chia, která přesně akcentuje lyrické, 
tíživé i groteskní polohy. 

V režijním výkladu zvýrazňuješ 
téma iluze. Jaká iluze je nejnebez-
pečnější právě pro tebe?

Je přirozené, že jsme obklopeni ilu-
zemi. Cosi projektujeme do ostatních, 
cosi sami do sebe. Vidíme především 
to, co momentálně vidět chceme. Pak 
jsou samozřejmě věci, které vidět za 
žádnou cenu nechceme, i když by-
chom mohli. Co si ale myslím, že je 
nebezpečné, tak je vědomé setrvává-
ní v sebeklamu. Znásilnění sebe sama, 
jímž se utvrdíme, že nám naše černá či 
bílá verze pravdy vyhovuje navzdory 
všemu. Pohyb ustává, přichází divně 
dobrovolná smrt.

A kdyby ses autora Reto Fingera 
mohla na cokoliv zeptat, co by to 
bylo?

Co pro něj osobně znamená ten ko-
nec.

◘ Jana Slouková

Inscenaci Ledový hrot hrajeme 
dnes od 16:00 ve Studiu Beseda.

Barbara Herz: Magický mýtus hor a souboj s iluzemi

FOTOOKÉNKO: Poslední festivalové Povídání v Podkroví přivítalo Michala Horáčka.
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Divadlo přišlo a je tu (pokračování ze str. 1)
Tvrdíte o sobě, že jste engineering 
theatre. Co to znamená?

Nikdo přesně neví, co to je divadelní 
inženýrství, přesto je to pro nás je vel-
mi důležité. Nejsme dramatičtí herci, 
ani tanečníci. Ale jsme umělci. Nejde 
nám o sdělení pouze skrze herectví, 
ale skrze mnoho dalších složek, svět-
lo, prostor, vůni... Engineering pro 
nás znamená kombinování. Herec je 
jen součást jedné obrovské instalace. 
A taky to s tím inženýrstvím myslíme 
trochu jako vtip. Jedno z nejstrašněj-
ších monster v historii Ruska, Stalin, 
řeklo roku 1935 na sjezdu v Moskvě, 
že kromě inženýrů, kteří konstruují vy-
soké pece, potřebuje SSSR spisovatele, 
kteří jsou inženýry lidské duše. Nic-
méně i Leonardo da Vinci sám sobě 
říkal inženýr. Občas vymyslel nějaký 
mechanismus, občas navrhl budovu, 
občas něco namaloval, bylo jedno co 
zrovna dělal, byl inženýr.

V současnosti se poměrně často vy-
skytujete v České republice. Vedli 
jste týdenní workshop na KALD 
DAMU, nyní účinkuješ na festivale 
Divadlo Evropských regionů, v sr-

pnu bude v Praze zkoušet Maxim 
Didenko...

A ještě k tomu máme naplánovaný 
jeden projekt s Tomášem Procházkou 
na příští rok. Máme v Česku několik 
kamarádů s nimiž nás těší spolupra-
covat.

Jak se to stalo, že jich máte u nás 
tolik?

Máme kamarády všude možně, včet-
ně České republiky. Nicméně před 
asi dvanácti lety jsme se účastnili PQ 
(Pražské quadriennale - pozn. aut.). 
Dva měsíce jsme žili v Praze, každý 
den jsme dělali různé performance. 
Tomáš procházka byl jedním z našich 
partnerů v Praze. Máme tu tedy dlou-
hodobé vztahy s asi deseti lidmi. Na 
příští rok připravujeme performanci 
s Handa Gote. Dopředu si detailně 
připravíme strukturu, ale nebudeme 
zkoušet. Všechno, co se stane na jeviš-
ti, bude improvizace. Nebude to mož-
né nikdy zopakovat, bude to založeno 
na improvizaci

Jak často pořádáte workshopy?

Ne příliš často. Záleží, kolik máme 

času. Jen párkrát za rok. Na týden 
nebo i na den.

Mohl bys mi představit svou zítřejší 
performanci?

(směje se) To je zcela čerstvá věc. Tu-
ším, jak to proběhne, ale je pro mě 
těžké to teď popisovat. Je to velmi 
specificky propojeno s Genesis, s  vy-
tvořením lidského těla. Uvidíme, 
v tuto chvíli je to velmi otevřené. Zítra 
to bude premiéra.

Bude to tvá první sólová perfor-
mance?

První ne, ale sám nepracuji často. 
Většinou tvoříme ve skupině Dělal 
několik sólových performancí v Petro-
hradu nebo někde v Bělorusku, ale to 
bylo pro kamarády. Teď je to poprvé 
taková zodpovědnost, na festivalu. Je 
to moje první sólová performance na 
této úrovni.

A na čem budeš pracovat potom?

Budeme reprízovat některé naše star-
ší věci v Polsku a Německu.

Myslíš si, že je tvorba AKHE stále 
uderground?

V Rusku to platí jednoznačně. Mož-
ná, že to, co děláme, je už v kontextu 
světového divadla passé, v Rusku však 
nikoliv. Současná situace nezávislého 
umění je v Rusku velmi složitá. Všech-
no je pod kontrolou. Všude je propa-
ganda.

Míváte problémy s režimem?

Nikoli přímo. Nic nám nezakazují. Ale 
ta atmosféra je hrozná. Nemůžeme 
dělat, co chceme. Moc dobře víme, za 
co bychom šli do vězení. Cenzurujeme 
se sami. Můžeme se trochu vyjadřovat 
k špatné situaci obecně, ale kdyby-
chom si dovolili jen malou kritiku Pu-
tina, do pěti minut sedíme ve vězení. 
Totéž platí, když se vyjádříme proti 
církvi. Rozhodně si nemůžeme dovolit 
třeba zlomit kříž na jevišti. Už nejsme 
mladí a nechceme strávit zbytek živo-
ta ve vězení. Můžeme jen čekat až Pu-
tin zemře a potom udělat něco oprav-
du silného. (smích)

Proto toho děláte tolik v zahraničí...

Ano, to je asi ten důvod. (smích) Je to 
mnohem jednodušší.

◘ Jakub Maksymov

Nad povídáním létala Song
Včerejší Hyde park nabídl program 
k tématu dne, kterým byl letní slu-
novrat. Tvůrce cyklu den inspiroval 
k  setkání nad tématem astronomie 
a astrologie. 

Odpolední setkání nabídlo zajímavé 
hosty – Karla Zubatého, astronoma 
z hradecké hvězdárny a spisovatel-
ku, básnířku a astroložku Danielu 
Fischerovou. Oba vyjádřili zdánlivě 
vcelku nekonfliktní, nicméně kon-
trastní a těžko souměřitelné pohledy 
na problematiku vztahu astrologie 
a astronomie. Z příspěvku pana Zu-
batého si divák mohl odnést pár uži-
tečných, byť někdy trochu suchých 
faktických informací – třeba o úzké 
oblasti oblohy, zvané zodiakový pás, 
ve které lidé hledali souhvězdí pro 
astrologická znamení. Ano, všechno 
se mění, i sklon zemské osy, a tudíž 
bychom zřejmě měli dnes, pokud 

bychom chtěli vyjít ze stejné metody 
jako naši předkové, počítat se třinácti 
znameními. Také planet dnes známe 
víc… a slavní astronomové minulosti 
se astrologii často věnovali snad jen 
kvůli obživě. Paní Fischerová, mimo 
jiné také autorka knihy Hvězdy a osu-
dy zase mluvila o řece astrologie, jež 
nerušeně teče mezi znesvářenými 
názory jejích vysoce vzdělanýcha in-
teligentních obhájců i odpůrců. Došlo 
pak i na přednes básní vážících se k 
přelomu dne slunovratu - znamení Blí-
ženců dnes v astrologickém kalendáři 
vystřídal Rak.

Oba řečníci nám nevnucovali své 
postoje, ale ani neměli čas či prostor 
na reakci: milí diváci, věřte si, čemu 
chcete!

Příspěvky byly zajímavé, zejména po-
kud se divák soustředil na vnější, kon-
trastní aspekty. Přednáška popularizá-

tora vědy operujícího s glóbem noční 
oblohy šla spíše do země, k podstatě 
hmoty, aniž by jí to však ubíralo na au-
tentičnosti a zápalu, projev básnířky-

-profesionální řečnice s deskami v ru-
cemířil lehce nad hlavy diváků. Každý 
však zůstal ve svém světě, v jiném ves-
míru. Ještě že se nad tím vším nesl hlas 
čínské, v Čechách již pevně zakořeně-
né zpěvačky Feng-Jun Song podpoře-
ný vynikajícími hudebníky ze skupiny 
PUO. Čínské, ujgurské či sibiřské písně 
o lásce vypovídaly o časoprostoru, re-
lativitě i věčnosti mnohem výmluvněji, 
se vzácnou vážností i hravostí.

Zbytek dění měl snad být pozvánkou 
na výlet k hradecké hvězdárně. Zda 
tam došlo ke srážce těles, diskusi či – 
jak bych rád doufal - širšímu otevření 
tématu bohužel už nevím, protože 
mně – a nejen mně - autobus ujel.

◘ Vojtěch Bárta
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Zátiší s krásnou liškou
V monodramatu režisérky Kamily Po-
lívkové SkuggaBaldur cituje herečka 
Tereza Hofová předlouhé pasáže ze 
stejnojmenné románové předlohy. 
Nejde ale o to, aby divák pochytal 
všechny situace obsažené v promlu-
vě. Nejedná se ku podivu vůbec o 
inscenaci postavenou na slově. Di-
vadelní zážitek lze mít především z 
toho, jaký má herečka k tomu, co říká 
vztah. Téma nespoutaného, tísnivého, 
nebezpečného a velmi přitažlivého ta-
jemství života, které prostupuje vším v 
inscenaci, je jí nejspíš bytostně blízké. 
Publikum setrvává přes hodinu pod 
vlivem jejího charismatu - elegantní 
drsnosti, vnitřní síly, fyzické pevnosti, 
životní zkušenosti, nakažlivé otevře-
nosti a samozřejmě vnitřní krásy. Na 
jejím osobnostním herectví inscenace 

po divadelní stránce stojí a padá. He-

rečka dokáže dát publiku najevo, že 

jí záleží na smyslu toho, co říká, čímž 

magnetizuje jeho pozornost.

Výtvarná stránka inscenace toto 

působení posiluje, protože souzní s 

hereččinou osobitostí. Na scéně na-

příklad stojí rakev – truhla ze světlého 

dřeva. Předmět souvisí se smrtí, ale 

nevypadá nijak hrozivě. Dřevo, z ně-

hož je vyroben, evokuje přírodu, při-

rozenost. Je elegantní, syrový i tísnivý. 

Mohla bych se rozepsat i o dalších 

předmětech na scéně a žádný by ruši-

vě nevyčníval z všeprostupující atmo-

sféry inscenace.

Kamila Polívková vytvořila ve své 

inscenaci SkuggaBaldur působivé 

„prostředí“. To slovo inscenaci charak-

terizuje. Dala by se přirovnat k jasně 

ohraničenému prostoru, kde se všech-

ny asociace protínají v ústředním té-

matu. Síla tohoto monodramatu vy-

plývá vlastně výlučně ze scénografie a 

z charismatu Terezy Hofové.

◘ Bára Etlíková

Mélies pro nejmenší
Děti z mateřské školky se měly přijít 
v úterý ráno podívat na inscenaci Ji-
řího Havelky Mission X. Z technických 
důvodů ale došlo ke změně progra-
mu a hrál se místo toho Poslední trik 
Georgese Mélièse. Byla to má třetí 
návštěva tohoto titulu. Na festivalo-
vé představení jsem se šla podívat, 
protože mě zajímalo, jak se inscenace 
změnila poté, co byla hlavní role pře-
obsazena (místo Dušana Hřebíčka hra-
je Mélièse Luděk Smadiš). Ukázalo se 
však, že se představení muselo přizpů-
sobit tak, aby mohlo zaujmout dnešní 
nebývale mladé publikum (normálně 
bývá inscenace určena dospělým a 
dětem od devíti let). O přínosech či 
ochuzeních spojených s přeobsaze-
ním proto nemohu soudit. Přesto byla 
návštěva netradičního představení 
osvěžující zkušeností.

V předchozích dvou uvedeních balan-

coval Méliès Dušana Hřebíčka na hra-
nici mezi dvěma polohami. Často byl 
nestárnoucím „rošťákem“, který bude 
i na smrtelné posteli budit dojem, že 
má v sobě víc chuti do života než vět-
šina mladých lidí dohromady. Oproti 
tomu ve scénách, kdy musel Méliès 
opustit svět své fantazie a vrátit se 
do svého starého a nemohoucího 
těla, budil doopravdy dojem fyzické 
slabosti. A to i navzdory tomu, že jeho 
pohyby Hřebíček silně stylizoval. Kaž-
dá z mnoha Mélièsových smrtí měla 
potenciál publikum emočně zasáh-
nout, způsobit, aby na chvíli, byť pod-
vědomě, uvěřilo, že Méliès doopravdy 
zemřel.

Obě roviny hry měly společný věcně 
chladný odstup od publika (Havelkova 
inscenace se i v tomto ohledu přizpů-
sobila filmovému jazyku). Kombinace 
těchto poloh jitřila emoce diváků - ne-

mohli se plně oddat ani existenciálně 
úzkostné náladě, ani potěše z toho, že 
mohou sledovat, jak z Mélièse životní 
síla přímo prýští. V prožitku tohoto 
citového „tření“ spočíval z velké části 
smysl celého díla. Inscenace divákům 
dokázala „zamotat hlavu“, odvést je od 
příliš jednoduchého vnímání vztahu 
mezi životem a smrtí.

Přítomnost školkových dětí si dnes vy-
nutila jistou rezignaci na „filmový“ od-
stup od diváků. Luděk Smadiš v prů-
běhu představení stále více vypouštěl 
místa, v nichž by jeho postava půso-
bila doopravdy fyzicky nemohoucně 
a budila zdání, že by mohla skutečně 
zemřít. Když se v druhé polovině Mé-
liès schovával před „smrťáky“, kteří 
ho pronásledovali, Smadiš dával dě-
tem najevo, že jenom předstírá, že se 
schovává, že je vše ve skutečnosti hra 
a nemusejí se o něho bát. Také ostatní 

herci se ke konci představení občas 

pozastavili a předvedli dětem vtip 

(třeba legrační obličej nebo komické 

povytažení šatů), a děti jej vděčně 

přijaly. Těchto několik málo míst jsem 

vnímala jako až nadbytečnou hru na 

publikum.

Snad všechny komické momenty vy-

plývají v této inscenaci z faktu, že smrt 

nemůže Mélièse dohonit. Herci dnes 

tuto rovinu obzvlášť posílili, a proto 

představení tentokrát vyznívalo jako 

jakási oslava Mélièse - mytické posta-

vy, jejíž životní energie se nikdy nevy-

čerpá. Celkový dojem ze hry se dnes 

velmi blížil působení loutkových rak-

vičkáren, které často stojí na tom, že 

se sice hraje o vážných existenciálních 

tématech, ale způsob podání vzbuzu-

je smích.

◘ Bára Etlíková


