
Koncem dubna proběhla poslední rada Hybris v tomto 
akademickém roce. Já tam nebyla.  Až po několika dnech 
jsem si ale plně uvědomila, že se ve stejné redakční sestavě 
už patrně nikdy nesejdeme. I přesto, že jsem během procesu 
tvorby oněch dvou čísel časopisu byla často rozčílená, 
smutná, unavená nebo zklamaná, začal na mě dopadat 
sentiment. Předem se tedy čtenáři, který nemůže vystát 
patetické vzpomínání, omlouvám, ale tento úvodník bych 
chtěla věnovat lidem, kteří v redakci v červnu končí. 
Zástupci z Divadelní vědy budou moct pokračovat i v příštím 
roce, proto bych ráda napsala pár slov pouze o šesti 
členkách z Katedry teorie a kritiky, které zanedlouho opustí 
i samotnou DAMU. 

Děkuji tedy:
Pétě Zachaté, která mi byla schopna vzít mobil minutu 

před začátkem představení, obratem nabídnout řešení 
jakéhokoliv mého šéfredaktorského kiksu, a co už mě totálně 
šokovalo, ještě nakonec dodat, že se nic neděje a kdyby 
cokoliv, mám se zase ozvat. 

Báře Forkovičové, mé vtipné zástupkyni, jež stihla během 
rad jíst, dostávat záchvaty smíchu, ale zároveň napsat zápis 
tak, že se na něj každý těšil, protože byla na jeho konci vždy 
připojena nějaká veselá fotografie kýčovitého zvířátka. Celé 
to korunoval ještě její podpis, za nímž vždy následoval malý 
obrázek šedivého pudlíka.

Terce Kosákové, která, když se během jednotlivých rad 
dostala „do ráže“, tak se stihla střídavě smát, navrhovat 
vtipné stripy a překvapivé formáty článků. 

Lucce Křápkové, jež svým příjemným hlasovým projevem 
jednotlivým radám naopak dodávala potřebnou harmonii, 
ale zároveň mě uměla s vtipnou ironií v hlase přesvědčovat, 
ať se nebojím, že to číslo prostě jednou vyjít musí. 

Káje Bathory, která v průběhu našich setkání dokázala 
dávat podnětné poznámky všem okolo a současně podarovat 
několik členů redakce jejími krásnými keramickými 
výrobky.  

Anežce Berčíkové – energické blondýnce, která výrazně 
oživovala jednotlivé rady svou jižanskou nespoutaností 
a nebála se vyhraněných tvrzení.

Tereza Šafářová
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FOTO_MichAL hAnčovsKý

Její tým doplňují ještě vědci Barnard 
(Vojtěch Vodochodský) a Morando 
(Martin Satoranský), kteří se společně 
snaží přijít na to, jak vyřešit problém 
neefektivní výroby masa. Této potraviny 
totiž stále ubývá, ale lidé jsou přitom čím 
dál žravější. Dalo by se říci, že děj insce-
nace začíná těsně před koncem Bondyho 
satiry na konzumní společnost. O všech 
nelidských experimentech na zvířatech, 
jež se v Masoráji „ve jménu humanismu“ 
provádějí kvůli zefektivnění výroby, 
se totiž dozvíme hned v první scéně. 
Během ní se nám postavy zcizovacím 
způsobem zároveň představí. Zpraví 
nás například o tom, že od plom-

ŽRANICE
Katedra činoherního divadla / 
Činohra
Autoři: Adam Skala, 
Kamila Krbcová
Režie: Adam Skala
Dramaturgie: Kamila Krbcová
Asistentka režie: 
Kateřina Popiolková
Scénografie: 
Tereza Gsöllhoferová
Kostýmy: Eva Justichová
Hudba: Jan Šikl
Choreografie: Sára Halušková
Produkce: Alžběta Hocková, 
Marianna Cimburová, 
Helena Bartošová
Hrají: Denisa Barešová, 
Kryštof Bartoš, 
Filip Březina, Jindřiška 
Dudziaková, David Kozák, 
Magdalena Kuntová, 
Anna Peřinová, Vladimír 
Pokorný, Martin Satoranský, 
Vojtěch Vodochodský
Premiéra: 16. a 17. 11. 2017
Psáno z reprízy: 3. 4. 2018

Ze třetí absolventské inscenace 
studentů Činohry s názvem 
Žranice doslova křičí výrazný 
a velmi specifický rukopis 
letošního absolventa režie Adama 
Skaly. Právě tento aspekt může být 
její hlavní doménou, ale zároveň 
úskalím. Buď diváci na režisérův 
dryáčnický styl zcela přistoupí 
již od začátku, nebo naopak vůbec. 

Autorem textu inscenace je právě 
Skala společně s dramaturgy-
ní Kamilou Krbcovou. Při psaní 
se nechali inspirovat dosud ne-

uvedenou hrou Egona Bondyho Ministryně 
výživy a filmem Marca Ferreriho Velká žra-
nice. Zatímco z Bondyho hry si vypůjčili 
ústřední postavy a několik zlomových 
situací, v případě kontroverzního fran-
couzského snímku čerpali zejména z jeho 
ladění do tzv. estetiky hnusu.  

Děj inscenace se odehrává v dystopic-
kém bezčasí a je zasazen do prostředí tzv. 
Masoráje –konzervárny, kterou otevřelo 
Ministerstvo výživy, v jehož čele stojí 
Ministryně Eva (Jindřiška Dudziaková). 

Aktuálně 
dravá 
Žranice
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názornost ale sdělení jednotlivých scén 
nepostrádají hloubku. Primárně jde tvůr-
cům spíše o zprostředkování tématu. Maso 
a jeho výroba z lidských těl je zde pouze 
symbolem všeobecné nenasytnosti lidí 
v konzumní společnosti, v níž už jsou osla-
beny jakékoliv morální a etické hranice. 

Toto ústřední téma je v inscenaci ak-
centováno skrze velmi specifický režijní 
rukopis Adama Skaly. Jednotlivé scény 
jsou za sebe řazeny klipovitým způsobem 
a společně s úsečnými dialogy výrazně 
dynamizují tempo. K tomu přispívá i ži-
velná, hlasitá elektronická hudba, pod-

trhující jednotlivé předěly. Nadužívají se 
zde také různé kouřové a barevné efekty, 
jež dodávají dění na scéně punc jakési 
show. Provokativnost inscenace ale tkví 
především ve zcela přímočarých sděleních 
jednotlivých postav, která místy mohou 
působit až primitivně a odkazovat tak 
k sitkomové televizní tvorbě. Příliš se zde 
nepracuje s podtextem, postavy jednoduše 
naplno sdělí, co si myslí, často jsou vulgár-
ní, oplzlé a nechutně vtipkují, i přesto nám 
ale v něčem mohou být blízké. 

Ono tajemství Masoráje se skrý-
vá pod nasvíceným propadlem 
ve středové části jeviště. Kromě 
toho, že na scénu na propadle 

vyjíždějí postavy na začátku představení, 
což stejně jako kouřové efekty podporuje 
charakter show, tak propadlo vyjíždí a za-
jíždí ve chvílích, kdy je některým posta-
vám umožněno „seznámit se“ s tajemstvím 
Masoráje. Hororovou atmosféru vytvářejí 
dlouhé, průhledné plastové pláty, podob-
né těm na jatkách, které visí ze stropu po 
třech stranách jeviště a v jejichž středu je 
rudě červenými písmeny vyveden nápis: 
Maso. 

Kostýmy v odstínech od jemně růžové 
po tmavě fialovou, které tímto barevným 
spektrem s nadsázkou odkazují k nadvládě 

Postavy jsou 
často vulgární, 

oplzlé a nechutné, 
ale zároveň 

nám mohou být 
v něčem blízké

z inscenace 
křičí výrazný 

a specifický režijní 
rukopis adama 

Skaly

již zmíněné potraviny, zároveň podporují 
groteskní rovinu inscenace. Například 
dcera Ministryně Eva má v první polovině 
inscenace na hlavě obrovskou růžovou 
mašli, skrze kterou je ještě více zvýraz-
něna její dětská naivita. V druhé polovině 
ji naopak svléká, stejně jako se zbavuje 
této dětské vlastnosti, a dává své matce 
vehementně najevo, že zásadně nesouhlasí 
s tím, co se v Masoráji děje. 

Groteskní rovinu inscenace podporují 
také stylizované herecké výkony. Stylizace 
tkví především v jednotlivých replikách, 
jež herci pronášejí filmovým, střihovým 
způsobem. Z extrémního patosu střihem 
přecházejí k věcnému konstatování, které 
jindy nahrazují psychologickým prožívá-
ním. I díky hereckému projevu tedy téma 
inscenace nabývá na větší síle. Na první 
pohled se totiž může zdát, že je to všechno 
jen jedna velká legrace, ale jakmile herci 

bování nožiček u kuřat, kterým tím chtěli 
zabránit v pohybu, aby neubývala na váze, 
došli v tomto podniku až k využívání tzv. 
Conterganu – látky, kvůli které chybí zvířa-
tům ne příliš dobře zpracovatelné části těl. 
Už se ale nedozvíme, že od pokusů na zví-
řatech v Masoráji přešli k experimentová-
ní na „vyšších druzích“. Kromě Ministryně 
a vědců se v úvodní scéně seznámíme ještě 
s diktátorským Prezidentem (Kryštof Bar-
toš), který je typickým příkladem populi-
stického politika, pod jehož společenskou 
usměvavou maskou se skrývá frustrace 
z disfunkčního manželství a z neschopnos-
ti zplodit potomka se svou ženou Andreou 
(Magdaléna Kuntová).

Manželka, které se hnusí veškeré 
jeho praktiky, ho ještě k tomu 
podvádí s kuchařem Hugem 
(Filip Březina) z místní kantý-

ny – trochu přízemním mladíkem, typic-
kým příkladem konzumenta, v potravě 
jasně preferujícího kvantitu před kvalitou. 
V první scéně se seznamujeme i s přítelem 
Ministryně Henrym (Vladimír Pokorný). 
U něho se později ukáže, že si vzhledem 
k postavení své družky přijde v podniku 
upozaděný a rád by v něm zastával vyšší 
funkci. Jako poslední se představí dcera 
Ministryně Eva (Anna Peřinová), která 
jako dítě nedopatřením prohlédne hro-
zivé tajemství Masoráje. Její podezření ji 
nakonec v dospělosti potvrdí voják (David 
Kozák). Ten byl totiž sám svědkem toho, 
jak ve válce nakládali mrtvá těla nepřá-
telských vojáků, jejichž maso bylo poté 
geneticky upraveno a vyrobily se z něj 
konzervy v Masoráji. 

Výše zmíněným „tajemstvím“ výroby 
Masoráje jsem rozhodně neprozradila ni-
jak zvlášť nečekanou pointu. Děj inscenace 
je totiž veskrze předvídatelný a na scéně 
velmi popisně demonstrovaný. I přes tuto 
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přejdou do civilního či psychologického 
projevu, vzniklý kontrast umocní vyznění 
jejich replik. Bohužel ne všichni účinku-
jící dokážou vybalancovat ony tři roviny 
tak, aby jejich postavy nepůsobily pouze 
přehnaně pateticky, nebo naopak jen jako 
vtipné figurky. Nejlepší herecký výkon 
z tohoto hlediska vytváří představitelka ti-
tulní role Jindřiška Dudziaková. V jedné ze 
scén se například velmi nepřirozeně směje 
společně s Prezidentem, aby za okamžik 
tvrdým pohledem do diváků dala zcela 
najevo svůj postoj: těší se, až státník zemře 
a ona bude moct nastoupit na jeho místo. 
Když v jiné části inscenace nechá do útrob 
Masoráje pohřbít svou již dospělou dceru 

Evu, chvíli zcela uvěřitelně prožívá její 
smrt, ale hned poté opět nasazuje masku 
tvrdé, emancipované ženy, která musí pe-
čovat o svůj lid. Díky výkonu Dudziakové 
postava Ministryně nevyznívá jako pouhá 
chladná kariéristka, ale jako někdo, kdo 
sice ví, že páchá zlo, ale zároveň doopravdy 
touží po tom, aby se lidé měli dobře, a této 
starosti o národ obětuje i osobní život. 
Mezi groteskou a psychologickým prožívá-
ním dobře balancuje také Anna Peřinová 
v roli dcery Ministryně. V první části 
inscenace působí jako příliš sladké a něžné 
dítě, které bezmezně věří svým rodičům. 
V druhé části naopak zcela věcně a tvrdě 
obviňuje svou matku ze zvěrstev v Maso-
ráji a odmítá dále žít v tomto světě. Ostatní 
postavy už jsou spíše typy než charaktery. 
Zde vyniká především Vojtěch Vodochod-
ský, jenž z vědce Barnarda zdařile vytvořil 
zcela odpudivou postavu. 

P o celou dobu své přítomnosti 
na scéně má oči v sloup a neustá-
le se pohybuje v jakési poloskr-
čené, křečovité poloze s rukama 

svěšenýma podél těla. Stejně jako ostatní, 
i on má bíle nalíčený obličej, díky čemuž 
ještě více připomíná jakousi prazvláštní mi-
mozemskou existenci. Jeho repliky dokážou 
velmi pronikavě zasáhnout právě proto, že 
se Vodochodskému úspěšně daří balancovat 

Maso jako symbol 
všeobecné lidské 

nenasytnosti 
v konzumní 
společnosti

mezi civilním chladným projevem a pře-
hnaně stylizovanou mluvou. 

V inscenaci Žranice se tvůrcům povedlo 
přímočarou a zároveň stylizovanou for-
mou nenásilně zprostředkovat značně ak-
tuální téma rozkladu konzumní společnos-
ti, které by přitom mohlo jednoduše svádět 
k přílišnému moralizování a patosu. Je zde 
také jasně čitelný ucelený režijně – dra-
maturgický záměr, jejž se podařilo až na 
jednu výjimku naplnit. 

dotaženost celé koncepce totiž 
mírně narušuje závěr inscenace, 
kdy Vnučka Ministryně brech-
tovským způsobem publiku 

sdělí, že musela rychle dospět, protože toto 
už je předposlední obraz. Po chvíli násle-
duje její nesmyslné zvolání: „Nikdy nevíš, 
co přinese další vteřina.“ Po chvíli na scé-
nu vbíhají tři herci převlečení za marťany 
a divoce křepčí v rytmu dynamické hudby. 
Bondyho hra sice také končí příletem 
marťanů, ale o něm se v ní pouze hovoří. 
Zároveň je nutné vzít v potaz, že Bondy 
svůj text napsal v roce 1970. Mimozemské 

existence, které přiletí na naši planetu, 
by tedy bylo možné v daném kontextu 
vnímat i jako symboly ruských okupantů 
(„…upřímné bratrské vztahy vzájemné 
lásky, úcty a věčného spojení mezi námi 
a našimi kosmickými přáteli spočívají na 
pevném základě. Svazky bratrského spoje-
nectví pro pokrok nás všech jsou naprosto 
nenarušitelné a nezrušitelné a spočívají 
plně na zásadě vzájemného respektování 
a nevměšování do vnitřních záležitostí 
našich obyvatel.“)1 Přílet marťanů je však 
v inscenaci jediným příkladem toho, 
kdy se tvůrčímu týmu nevyplatila práce 
s přílišnou popisností. Scéna totiž kvůli 
ní působí zbytečně ploše. I když výjev 
s mimozemšťany zpětně považuji pouze 
za absurdní vygradování děje, vzhledem 
k funkčnosti celé koncepce jsem přeci jen 
očekávala promyšlenější a překvapivější 
zakončení inscenace.

1  Egon Bondy. „Ministryně výživy“. Paternoster. 1988, 
roč. 6, č. 23, str. 72.

1110



recenzehybris

AUTOr_Lucie KřáPKová
FOTO_JAKuB svoBodA

ŠEPoty A výKřIKy
Katedra činoherního divadla 
(Činohra)
Autor: Ingmar Bergman
Překlad povídky: Zbyněk 
Černík
Režie: Norbert Závodský
Dramaturgie: Kateřina 
Slezáková
Scéna: Martin Šimek
Kostýmy: Alena Dziarnovich
Hudba: Aid Kid
Produkce: Denisa Sedláčková, 
Helena Bartošová, Marianna 
Cimburová
Hrají: Denisa Barešová, 
Jindřiška Dudziaková, David 
Kozák, Magdalena Kuntová, 
Anna Peřinová, Vladimír 
Pokorný, Vojtěch Vodochodský, 
Krchňavý David
Premiéra: 25. 1. 2018
Psáno z repríz: 28. 2.
a 13. 3. 2018

Neschopni 
dotyku

„Můžu se tě dotknout?“ 
ptá se Marie po smrti Agnes 
své druhé sestry Karin. 
„nedotýkej se mě, všechny 
doteky se mi hnusí.“ Šepoty 
a výkřiky jsou druhou 
inscenací studentů činohry, 
kterou spolu s herci 
4. ročníku vytvořili letošní 
absolventi, režisér norbert 
Závodský a dramaturgyně 
Kateřina slezáková. 
Rozhodli se pro divadelní 
adaptaci filmové povídky 
světoznámého švédského 
tvůrce ingmara Bergmana, 
a tím pro komorní příběh 
detailně nahlížených 
intimních vztahů.

Čtyři ženy, čtyři charaktery. rod-
ný dům a kupící se vzpomínky. 
Bolestné umírání jedné ze tří 
sester. Otázky víry, viny. A nad 

tím vším neschopnost vzájemné souná-
ležitosti. Bergman proniká do hloubky 
témat, a přitom ani jedno z nich nevyčnívá 
či není upozaděno. V inscenaci Závod-
ského a Slezákové došlo převedením 
filmové předlohy do divadelního tvaru 

k redukci motivů a do popředí se dostala 
témata související se zásadními otázkami 
nahlíženými generačním prizmatem: vy-
rovnávání se se smrtí, potřeba umocněné 
sexuality a také neschopnost vzájemného 
dotyku, která po vzoru předlohy není 
pouze tělesná, ale i duševní, a je variována 
napříč vztahy.

Z hlediska témat se pro tvůrce stala 
ústřední otázka smrti: vyjadřuje ji velká 
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skleněná rakev uprostřed scény, v níž je 
Agnes (Anna Peřinová) již zaživa pohřbe-
na. Stává se nejdominantnějším symbolem 
inscenace. Sestry Karin (Denisa Barešová) 
a Marie (Magdalena Kuntová) se umírající 
štítí a nechtějí se jí ani dotknout. Když 
Agnes prosí o koupel, začnou ji umývat 
přes sklo. Do rakve si za Agnes na její pros-
bu troufne vstoupit pouze služebná Anna 
(Jindřiška Dudziaková), jíž je přisouzena 
jedna z mála replik, které tvůrci do Berg-
manova textu připsali: „Láska je také 
o tom, umýt tomu druhému zadek a vyprat 
posrané prostěradlo.“ Distanc a sterilní 
přístup, jež postavy zaujímají k umírající 
sestře, zrcadlí neschopnost účasti na smr-
ti, pro dnešní dobu velmi příznačnou.

Potřeba lidské blízkosti je v inscenaci 
nejvýrazněji nahrazena umocněnou sexu-
alitou: když Agnes vyšetřuje mladý lékař, 
neúpí při tom bolestí, ale slastně vzdychá. 
Má rakovinu pohlavních orgánů, a přitom 
jako toužící žena křičí: „Dejte to do mě!“ 
Sexualita je zde ztvárněna v různých po-
dobách, stejně jako v případě manželství 

dalších sester, kde v jednom sledujeme 
neschopnost pohlavního styku, ve druhém 
zase útěk k nevěře a lehce masochistickým 
praktikám, přičemž obě svědčí o neschop-
nosti lidské blízkosti. 

I když inscenace předkládá příběhy 
žen postavené na jejich vnitřních bojích, 
intenzita prožívané bolesti je zde celkově 
oslabena. V předloze je umírající Agnes 
žena blížící se věku čtyřiceti let, čímž 
Bergman vykresluje obraz života, který již 
z poloviny uplynul. V inscenaci jsou všech-

ny ženské představitelky mladé ženy. Doba 
zde není více specifikována, neocitáme se 
jako u Bergmana v časech, kdy je pro-
vdaná žena zcela v područí muže, a tudíž 
se nesetkáváme ani se silně artikulovanou 
vidinou neúprosné a neměnné budouc-
nosti. Konflikt je tím tedy zásadně oslaben. 
Po vizuální stránce Bergman navíc důraz-
ně upozorňuje na význam červené – barvy 
krve, jelikož právě tak syté a intenzivní 
je u něj prožívání různorodé bolesti. Scéna 
Disku je naopak tvořená pastelovými 
tóny světle růžové a zelené. Obdélníkový 
prostor je potažen zelenkavým linoleem 
a ze dvou stran ohraničen bledě růžovým 
molitanovým chodníčkem, na kterém 
herečky s vrávoravou chůzí na vysokých 
podpatcích odehrávají všechny scény 
z minulosti. Přestože opodstatnění těchto 
barev a materiálů v inscenaci z hlediska 
hlubšího významu chybí, může se zdát, 

Sled obrazů 
plynoucích za 

sebou bez větší 
gradace

Krásná těla 
na pozadí 

pastelových barev 
„doprovázená“ 
slovy o umírání 

a bolestech

že vizuálně-estetická stránka inscenace 
byla pro tvůrce dominantní. Celkový tvar 
se totiž v režijním pojetí stává spíše sle-
dem obrazů plynoucích za sebou bez větší 
gradace, v jejichž centru jsou krásná těla 
na pozadí pastelových barev „doprováze-
ná“ slovy o umírání a bolestech.

Potřeba jednotnosti režijního stylu jako 
by byla odsunuta na vedlejší kolej – právě 
absence jakési vyhraněnosti se stává pů-
vodcem největšího zmatení. Představitelka 
Agnes na začátku inscenace zalévá rozpra-
šovačem umělé květiny, má mokré vlasy 
a úvodní monolog doprovází repetitivními 
pohyby, které připomínají snahu plavat 
na suchu bez vody. Ztvárnění této marné 
činnosti je symbolické a liší se od dalších 
iluzivně pojatých citově vypjatých scén, 
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Smrt a sexualita 
nahlížené 

generačním 
prizmatem

kdy například Agnes spílá sestrám těsně 
před smrtí nebo kdy ji umývá a utěšuje 
služebná Anna. Také sexuální scény osci-
lují mezi iluzivním pojetím, kdy se po sobě 
herci skutečně milostně sápou či ztvárňují 
sebeukájení, a těmi, které se naopak blíží 
náznakovosti a zkarikování. Inscenace 
se tak nepřiklání ani k jednomu typu 
hereckého ztvárnění. A tato nejednotnost 
se navíc dostává do protikladu s výrazně 
symbolickou výtvarnou složkou. 

P řestože jsou materiály kostýmů 
i jejich střihy voleny velmi dob-
ře a pracuje se s nimi obrazivě, 
v některých scénách se dostávají 

do nesourodého kontrastu s hereckým 
iluzivním pojetím. Kostýmy samy o sobě 
skvěle dotvářejí ženské charaktery. Agnes 
je oděna do bílé s černým křížkem coby 
přeškrtnutím v oblasti podbřišku, znázor-
něním její nemoci. Nejmladší Marie kráčí 
lascivně životem v rozevlátých načechra-
ných šatech s mašlí a odhalenými koleny, 
starší Karin naopak v přísně střižených 
úzkých šatech s knoflíky a dlouhými ruká-
vy. Oba kostýmy jsou vytvořeny z chladné-
ho, sterilního plastu: první v podobě igeli-
tových sáčků povlává dle aktuální Mariiny 
nálady, ze druhého kostýmu, tvořeného 
z pevnějšího praktičtějšího materiálu, 
se zase všechno snadno smyje, jako třeba 

krev tekoucí z Karininy rány, když si stře-
pem zraní pohlavní orgány. A právě v této 
scéně dochází ke zmiňovanému rozporu: 
režisér se zcela vzdaluje práci s divadelní 
zkratkou, obraz je postaven na snaze o do-
konalou iluzi, na kterou je ovšem (na roz-
díl od filmového zpracování) velmi zatěžko 
přistoupit.

Navzdory takovýmto iluzivním mo-
mentům kostýmy skutečně většinu času 
promlouvají symbolicky. Služebná Anna 
má na sobě delší bílou sukni a šedou 
mikinu s kapucí připomínající mnišskou 
kutnu. Jakmile se v rámci příběhu začíná 
ukazovat pravý stav věcí vnitřního světa 
těchto žen, představitelka Anny svléká 
mikinu a polonahá vstupuje do rakve 
za Agnes. Bradavky si přitom přeškrtla 
černými páskami. Anina dcera umřela 
a Agnes s přeškrtnutým podbřiškem umí-
rá. Scéna je symbolická: již nebude žádné-
ho nového plodu, již nebude, koho živého 
krmit. Představitelky sester také svlékají 
šaty, objevují se však pouze jakoby nahé 
v tělových trikotech, což opět symbolicky 
předznamenává, že nejsou schopny se jed-
na před druhou skutečně lidsky obnažit.

Ve vztahu k celkovému konceptu 
vyvstává otázka, zda si tvůrci zdůvodni-
li, proč sestry nemohou či nechtějí být 
součástí okolních vztahů? Pro tvorbu 
dramatického konfliktu je tento výklad 
zásadní, stejně jako pro herecké ztvárně-

Herecký projev 
je kvůli režijní 
nerozhodnosti 
poznamenán 
nejednotností

Kostýmy skvěle 
dotvářejí ženské 

charaktery

ní, ve kterém je třeba se ptát po příčinách 
odcizení a vnitřního vychladnutí. Jinak 
řečeno, pokud si tyto otázky nezodpově-
děli režisér s dramaturgyní, nemohou 
mít v tomto směru jasno ani herečky. 
To se zásadně odráží na jejich hereckém 
projevu, který je v důsledku režijní ne-
rozhodnosti poznamenán nejednotností. 
Jednotlivé scény v důsledku toho plynou 
za sebou bez souvztažnosti a v posledku 
taky bez vývoje. Sledujeme životní příběhy 
sester, jsme obeznámeni s jejich minulostí 
i dětstvím, dokonce jsme svědky umírání, 
ale přitom se z hlediska dramaturgického 
oblouku zdá, že k žádnému zásadnímu boji 
či změně nedochází.

V inscenaci je řada motivů a témat, 
které je zajímavé objevovat a na-
cházet paralely s povídkovou před-
lohou. V takovou chvíli lze tušit, 

že s nimi tvůrci nepracují nahodile, ovšem 
nikoliv již režijně důsledně a s jasným 
dramaturgickým výkladem. Osobně pro mě 
zásadní otázkou zůstává: Co když se nám 
zdají témata inscenace zajímavá a nakonec 
objevíme i jejich zásadní vztah k naše-
mu osobnímu životu, nicméně ve chvíli 
divadelního představení a bezprostředního 
divadelního setkání nás inscenace nechává 
netečnými? A pokud se nás divadlo nedotý-
ká a vztahová komunikace v obou směrech 
neprobíhá, neztrácí se tím něco nejvlastněj-
šího a nejzákladnějšího?
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ZÁPISKy 
Z voLNýCH CHvIL
Katedra alternativního 
a loutkového divadla DAMU
Autor: kolektiv
Režie: Anna Klimešová
Dramaturgie: Klára Fleková
Scéna a kostýmy: Vendula 
Bělochová
Pohybová spolupráce: 
Tomáš Wortner
Hudba: Matouš Hejl, 
Michal Cáb, Michal Grombiřík 
Produkce: Jan Búrik, 
Emílie Formanová, 
Tereza Kaucká
Hrají: Martin Belianský, 
Kateřina Císařová, 
Anita Gregorec
Premiéra: 23. 2. 2018
v divadle DISK
Psáno z reprízy: 14. 3. 2018

recenze

Režisérke Anne Klimešovej 
a dramaturgičke Kláre Flekovej 
ako námet na inscenáciu poslú-
žili zápisky japonskej dvornej 

dámy Sei Šónagon a pustovníka Kamo no 
Čómeia (pochádzajúce z 10. a 13. storočia). 
V akom rozsahu (a či vôbec) sú ich pôvod-
né slová v inscenácii použité, ale nevieme. 
Text, ktorý v inscenácii odznieva, sa z čas-
ti skladá z poeticky ladených opisov príro-
dy v rôznych časových obdobiach, z časti 
zachytáva postrehy z každodenného 

života, no odkrýva aj ľudské strachy, pria-
nia a vnútorné poryvy. Sú to akési textové 
úlomky poprepájané do pásma opisujú-
ceho cyklus jedného roku. Do popredia sa 
tak dostáva krása slova odzrkadľujúca moc 
prírody, ktorá, najmä prostredníctvom 
ročných období, do veľkej miery formuje 
spôsob nášho života.

Inšpirácia Japonskom je badateľná aj 
vo vizuálnej koncepcii inscenácie, a to 
najmä na scéne, ktorú tvorí vyvýšené 
drevené pódium pripomínajúce konštruk-

Scénické 
zápisky

autorka_BarBora Forkovičová
foto_JakuB Linhart, JakuB Barvínek

Koľkokrát za rok si 
poviete, že čas strašne 
rýchlo letí? A naopak, 
koľkokrát za rok si 
dokážete urobiť chvíľku 
voľna a sústrediť sa 
na daný okamih? 
Inscenácia študentov 
Katedry alternatívneho 
a loutkového divadla 
s názvom Zápisky 
z volných chvil, ktorá 
mala koncom februára 
premiéru v Divadle Disk, 
sa zameriava práve na 
nebadané plynutie času, 
jeho špecifické momenty 
a atmosféry.
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cie používané v japonskom divadle Nó. 
Takisto hudobník usadený po boku javiska 
a vankúše namiesto stoličiek pre divákov 
odkazujú ku kultúre tejto krajiny. Inscená-
tori však s týmto inšpiračným zdrojom ďa-
lej už nijako výrazne nepracujú, ostávajú 
len pri formálnych odkazoch.

Zameranie sa na čas ako taký ovplyv-
nilo nielen obsah, ale aj režijné uchopenie 
celej inscenácie, ktoré je značne minima-
listické. Inscenácia pozostáva zo sledu vý-
stupov viažucich sa k jednotlivým ročným 
obdobiam a s nimi spájaným aktivitám, 
či pocitom. Akoby si režisérka Klimešová 
dala za cieľ zachytiť rýchlo plynúce okami-
hy, udržať ich na chvíľu na jednom mieste 
a dovoliť nám tak naplno si uvedomiť ich 
esenciu. Dosahuje to najmä sústredením 
sa na jednotlivé detaily v živote, či už 
atmosférické (napríklad pokoj zimnej 
krajiny, alebo pomalý príchod veľkej búr-
ky) alebo tie praktickejšie (oberanie jabĺk 
na jeseň, čistenie topánok na jar). Traja 
herci (Martin Belianský, Kateřina Císařová 
a Anita Gregorec) tak v jednotlivých výstu-
poch tvoria zväčša iba komorné mizan-
scény. Na scénu prinášajú rôzne rekvizity, 
ktoré postupne podľa potreby vyťahujú zo 
zásuviek vbudovaných do dreveného javis-
ka. Pre každý obraz je príznačná špecifická 
atmosféra, ktorá je zvyčajne výslednicou 
slova, hereckej akcie, živej cimbalovej 
hudby a scénických prostriedkov – najmä 
svetelných efektov a pary.

Inscenácia ako celok je však pomerne 
nevyvážená. Spomalenie času fungu-
je v sugestívnejších výstupoch, v tých 
slabších však často pôsobí iba ako umelé 

inscenácia 
sa zameriava 
na nebadané 
plynutie času, 
jeho špecifické 

momenty 
a atmosféry

preťahovanie javiskovej akcie. Na tento 
problém dopláca aj samotný úvod inscená-
cie, keď niekoľko vyčerpávajúcich minút 
sledujeme hercov na scéne:  Belianský 
dookola leští poháre, Císařová sedí na 
stoličke a drží mikrofón, zatiaľ čo Gregorec 
prináša tácku s farebným želé. Ani pointa, 
teda zistenie, že herci sa pripravujú na no-
voročnú oslavu, žiaľ neposkytne opodstat-
nenie skôr zdĺhavému začiatku. 

Problematický je aj obsah výstu-
pov ako takých, kolíše najmä 
v miere nápaditosti.  Zatiaľ 
čo niektoré obrazy sú naozaj 

premyslené a imaginatívne, iné ostávajú 
na úrovni jednoduchých až prvoplánových 
asociácií. Napríklad keď v jarnom období 
rozpuku herečka na scéne ponára tvár do 
kytice kvetov, vyvstáva pred nami vskutku 
pekný výjav, ktorý však ostáva len v ilu-
stratívnej rovine. Podobne pôsobí aj scéna 
zo zimného obdobia, kde herci prestierajú 
sviatočný stôl a otvárajú darček skrývajúci 
štrikované zimné oblečenie. 

Jednou z najvydarenejších častí, na prí-
klade ktorej vidno, ako zvolená režijná 
koncepcia môže dobre fungovať, je výstup, 
v ktorom Belianský a Gregorec trávia letné 
chvíle kdesi na pláži či pri jazere. Roz-
kladacie kreslo a magnetofón naznačujú 

Akoby si 
režisérka 

Klimešová dala 
za cieľ zachytiť 
rýchlo plynúce 

okamihy
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dovolenkové prostredie, rovnako ako kos-
týmy – plavky. Keď sa dvojica bezstarostne 
oddáva slnečným lúčom, spoza rohu sa vy-
norí včelárka (Císařová) a ťažkým dymom 
z kanvice ofúkne oboch pôžitkárov. Vôňa 
dymu spojená s elektronickými zvukmi 
evokujúcimi závrate vytvára surrealis-
tickú scénu akoby vystrihnutú z horúč-
kovitého blúznenia omámenej mysle. Jej 
nečakaný príchod pôsobí vtipne a zároveň 
mysticky. Je reálna alebo vidíme iba prelud 
ľudí unavených slnkom? Císařová svo-
jím výrazom udržuje tajomné napätie až 
po moment, kedy z úľa, ktorý si priniesla 
na chrbte, vytiahne niekoľko predmetov. 
Keď zistíme, že je to iba časopis a fľaša 
medu, horúčkovité mátohy sú preč a letný 
deň sa vracia do bezstarostného normálu.

Poetický charakter diela síce môže 
lahodiť podobne naladenej diváckej duši – 
sústredenie sa na chvíle oddychu a mi-
niatúrne okamihy našich životov v tejto 
neuroticky uponáhľanej dobe je veľmi 

príjemné a povedala by som, že aj potreb-
né – avšak po zhliadnutí inscenácie predsa 
len prichádza jemné sklamanie. Zápisky 
z volných chvil naozaj ostávajú v rovine 
akýchsi zápiskov – v tomto prípade scénic-
kých. Samotná výzva k spomaleniu, nech 
je akokoľvek žiaduca a úderná, nestačí. 
Po odchode z divadla mám síce pocit prí-
jemne stráveného času, ďalšej inšpirácie 
je však už pomenej. Inscenácii chýba pre-
mostenie ku konkrétnejšej výpovedi, ktorá 
by jednotlivým momentom poskytla akýsi 
rámec a pomohla divákovi nájsť smer, 
ktorým by sa v myšlienkach mohol uberať. 
Bez toho ostáva na úrovni krásneho, no po-
merne plochého javiskového obrazu.

Poetický charakter 
diela môže 

lahodiť podobne 
naladenej 

diváckej duši

Praha teprve vstává
kolem labutí na Malostranské
spěchají pánové v kvádrech
s kufříky jako ve filmech
pohupují mezi kroky
držím osmikilovou sochu geparda
svaly tuhnou v jediné strnulé póze
oči jsou však ještě plné hrdosti
v hlavě mám připravené
děkuji to zvládnu
ale nikdo se neptá

Kufříky se pohupují
a pak se zastavují v trajektorii
pánové se otáčí
natažené krky opeřené
kravatami
a je mi blaženě být takhle drzá
všem navzdory uprostřed kolejiště
za zvuku cinkání tramvají
v soukromé savaně
hladit gepardy.

Karolína Bathory

Soukromá savana
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SoLARIS
Divadlo Spektákl 
(Studio Švandova divadla)
Autor předlohy: 
Stanisław Lem
Režie: Jan Holec
Dramaturgie: David Košťák
Dramatizace: David Košťák, 
Jan Holec
výprava: Pavla Kamanová
Hudba: Ondřej Nosek
Light design a projekce: 
Lukáš Dřevjaný
Sound design: Ondřej Nosek
Koordinace: Václav Hodonický
Produkce: Carolina Giacomin, 
Petra Lásková
Hrají: Jiří Štrébl, 
Elizaveta Maximová, 
Lukáš Černoch, Jáchym 
Kučera, Zoja Oubramová, 
Lukáš Příkazský (ze záznamu)
Premiéra: 6. 1. 2018
Psáno z reprízy: 12. 3. 2018

AUTOrKA_PeTRA ZAchATá
FOTO_MichAL hAnčovsKý

Režisér Jan Holec a dramaturg 
David Košťák, kteří tvoří jádro 
tvůrčího týmu, zpracovali pro 
soubor působící ve Studiu Švan-

dova divadla sci-fi román Solaris polského 
autora Stanisława Lema. Po klasických 
látkách, jako jsou české jevištní evergree-
ny Maryša či Gazdina roba (Maryšo! Evo! 
Dom!), příběh Dona Quijota (v podání 
Viktora Dyka) nebo Dostojevského Uražení 
a ponížení, se tato volba může zdát jako 
vybočení z dosavadní poetiky divadla. 
Dramaturgie souboru si nicméně vždy 
vybírala díla, jež v sobě skrývají nadčaso-
vou výpověď o lidské existenci a rezonují 

s pocity současné mladé generace. Tyto 
podmínky splňuje Solaris dokonale.

Lem své nejznámější dílo napsal již 
v roce 1961, bezpochyby ovlivněný érou 
prvních vesmírných objevů souvisejících 
se soupeřením USA a Ruska. Na pod-
kladu příběhu o vědeckých výzkumech 
na planetě Solaris se jeho próza dostává 
až k filozofickým úvahám o omezených 
možnostech lidského poznání a neome-
zeném člověčím egoismu: „My totiž vůbec 
nechceme dobývat vesmír, chceme jen do 
jeho prostoru rozšířit Zemi. /…/ Nehledáme 
nikoho – než zase lidi. Nepotřebujeme jiné 
světy. Potřebujeme zrcadla. Nevíme si s jinými 

Vesmírná mise 
za poznáním 
lidství

Žijeme v době, kdy zbývá možná 
jen krůček k tomu, aby lidé začali 
osidlovat vesmír, a tudíž není divu, 
že i divadlo tu a tam zamíří do nepříliš 
probádaného sektoru science fiction. 
Konfrontace člověka s mimozemskými 
entitami umožňuje nahlédnout mnohá 
témata ze zcela odlišné perspektivy. 
i filozofické tázání po podstatě lidství 
může náhle dostat úplně nový rozměr, 
jak naznačila nejnovější inscenace 
divadla spektákl.
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světy rady. I ten jeden je pro nás příliš velikým 
soustem.“ 1 Žánr sci-fi autorovi umožňuje 
konfrontovat lidskou náturu s mimozem-
skou, ovšem velice inteligentní entitou, 
a mezi řádky tudíž probleskuje jen těžko 
zodpověditelná otázka: co to vlastně zna-
mená být člověkem?

L emovo sci-fi má nejen aktuál-
ní etický a myšlenkový přesah, 
ale nabízí také komorní drama-
tickou zápletku, od níž se odvíjí 

Košťákova a Holcova dramatizace. Hlavní 
hrdina románu (i inscenace), psycholog Kris 
Kelvin, se brzy po příletu na planetu Solaris 
setkává s nebývalou mocí tamního oceá-
nu. Tajemný mimozemský nadtvor, který 
dokáže číst lidem myšlenky a vytvářet nová 
jsoucna, totiž nějakým záhadným způsobem 
dokáže vymodelovat přesnou kopii Kelvino-
vy někdejší lásky Hari, jež kdysi dávno spá-
chala sebevraždu. Možná úmyslně, možná 
nikoliv tak oceán přivádí k životu Kelvinovu 
nejstrašnější noční můru. Nejprve se vědec 
tohoto danajského daru neváhá zbavit (a to 
dosti originálním způsobem: vystřelí ji ra-
ketou do vesmíru). Dívka se ale zjeví znovu, 
a tentokrát už se Kelvin nedokáže ubránit. 
Podvržená kopie totiž skutečně věří, že 
je Hari, její chování je naprosto bezelstné 
a bezprostřední. Kris se nechá pohltit 
starými city. Nepočítá však s tím, že Harina 
dvojnice postupně vyspěje a sama začne 
chápat, že vlastně není skutečná…

recenze

Kromě ústřední milenecké dvojice si 
dramatizace podobně jako román vystačí 
už jen s dalšími dvěma postavami, kterými 
jsou vědci Snaut a Sartorius, rovněž stí-
haní svými vlastními „hosty“. Ani v knize, 
ani v inscenaci se však o identitě jejich 
démonů nic konkrétnějšího nedozvíme, 
můžeme pouze sledovat jejich narušený 
psychický stav vyplývající z každodenní 
konfrontace s oživlými nočními můrami. 
Jevištní verze až na samém konci překvapí 
zjevením další postavy, jejíž identitu bych 
potenciálnímu divákovi nerada vyzra-
dila, neboť v próze vůbec nevystupuje, 
a její příchod je tudíž velmi nečekaný. 
Tvůrci jejím prostřednictvím vytvářejí 
jakýsi dovětek za až nesnesitelně otevře-
ným koncem Lemovy knihy. Fanoušky 
Tarkovského filmové adaptace závěr in-
scenace rozhodně potěší, ale mnohé může 
naopak zklamat svou nejednoznačností. 

Zatímco film Kelvinův osud v posledních 
pár sekundách překvapivého rozuzlení 
jasně uzavírá, divadelní verze nechává 
diváky tápat. Odletěl Kelvin domů, nebo 
definitivně propadl iluzím oceánu?

K romě toho působí poslední obraz 
trochu křečovitým dojmem, 
jelikož se snaží explicitně po-
jmenovat to, co milostný příběh 

mohl pouze naznačit, totiž celou filozofic-
kou dimenzi, jež se skrývá v úvahových 
a popisných pasážích Lemova díla. Takové 
segmenty se samozřejmě do dramatické-
ho tvaru přetavují jen stěží, dramatizace 
si vypomáhá nejen posledním obrazem, 
ale i několika monology. To bohužel nestačí, 
inscenace se zkrátka soustředí až příliš 
na lidský faktor příběhu a poněkud opomíjí 
další hlavní postavu příběhu: planetu Sola-
ris se svým vševědoucím oceánem. Jistě, je 

Vybočení 
z dosavadní 

poetiky 
divadla?

nemožné toto veledílo Lemovy imaginace, 
jež si v románu vyžádalo spoustu stránek 
podrobných popisů a vědeckých vysvět-
lení, vtělit do scénografie či do dlouhých 
popisných monologů nebo explikativních 
dialogů. Pokud ale divák nemá možnost 
skutečně poznat, v čem spočívá výjimečnost 
této prazvláštní entity, nemůže ani pocho-
pit, z čeho vyvěrá celý paradox lidského 
dobývání vesmíru i ono nesnesitelné zoufal-
ství lidského rozumu, který v konfrontaci 
s mimozemskými jevy naráží na své hranice 
a uvědomuje si svou nepatrnost. Jak se píše 
v knize: „Člověk se vydal poznávat jiné světy, 
jiné civilizace, nezná však dosud až do dna své 
vlastní komůrky, slepé uličky, studně, zabariká-
dované, tmavé dveře.“ 2

O podivnostech dějících se na planetě se 
dozvídáme především na samém začátku 

Omezenost 
lidského poznání 
a neomezenost 

člověčího 
egoismu

1  LEM, Stanisław. Solaris. Přel. Bořivoj Křemenák a Erich 
Sojka. Praha : Academia, 2009, 2. vydání, str. 65–66

2 tamtéž, str. 65–66
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inscenace prostřednictvím reprodukova-
ného rozhovoru Kelvina, toho času ještě 
na Zemi, s vědcem Gibarianem. (Ten spá-
chá sebevraždu, protože dlouhodobý pobyt 
na Solaris na něj má zhoubný vliv, a Kelvin 
přijíždí až po jeho smrti). Poté tvoří pla-
neta pouze jakýsi rámec psychodramatu 
odehrávajícího se mezi hlavní mileneckou 
dvojicí. Existence tajemného oceánu je 
však neustále připomínána prostřednic-
tvím scénografie Pavly Kamanové. Nad 
jevištěm jsou zavěšeny objekty z bělavé 
látky, jež svým tvarem i neustálým plav-
ným smršťováním a uvolňováním evokují 
mořské medúzy. K vytvoření kosmické 
atmosféry velkým dílem přispívá také 
light design Lukáše Dřevjaného. Pracuje 
s oslepujícími paprsky, četnými barevnými 
změnami a projekcemi na kouřovou stěnu, 
jež jsou schopné vymodelovat například 
stísněný vnitřek rakety. 

Nejdiskutabilnější součástí vizuální 
stránky inscenace je ztvárnění podlahy 
elevace, na níž se vše odehrává. Tvoří ji 
několik plátů, jež jsou patrně umístě-
ny na pružinách, neboť se při každém 
kroku herců nepředvídatelně naklánějí, 
různě pérují a neumožňují jim stabilní 
chůzi. Herecký souboj s podlahou značně 
doslovně znázorňuje nelehký pohyb na 
tělesu s jinou gravitací než Země, zároveň 
ale odkazuje k vnitřní nejistotě postav 
a nepředvídatelnosti planety. Všechny 
tyto významy však poněkud přehluší iri-
tující skřípavé zvuky plátů i očividný fakt, 

že herci se musí až příliš soustředit na to, 
kam šlapou.

Jestliže planeta Solaris představuje rá-
mec pro vztahové psychodrama, hlavním 
pilířem inscenace se nutně stává působivé 
vylíčení vztahu Kelvina a falešné Hari. 
Vesmírná milostná zápletka samozřejmě 
nabízí fascinující psychologickou studii 
ústřední dvojice, jíž se herci Jiří Štrébl 
a Elizaveta Maximová zhostili sugestivním 
způsobem. Vztah Kelvina k Hari se místy 
překvapivě vyznačuje spíše otcovskou než 
milostnou náklonností, což je ještě zvý-
razněno věkovým rozdílem mezi oběma 
aktéry (ten je ostatně nutný: Hari zemřela 
ve dvaceti, Kelvin stárl dál). Jistá zdržen-
livost Kelvina vůči dívce, kterou nečekaně 
střídají vřelá vyznání lásky, svědčí o jeho 
rozpolcenosti. Ví, že před ním nestojí sku-
tečná Hari, ale dal by všechno za to, aby to 
tak bylo…

Jiří Štrébl hraje Kelvina velice civilně 
a věcně, a těmito prostředky propůj-
čuje hrdinovi jistou zádumčivost, 
která nechává tušit smutek v jeho 

nitru. Podobným dojmem ostatně působí 
i vědec Sartorius Lukáše Černocha, který 
ovšem na rozdíl od Kelvina odrazuje svou 
protivně přezíravou zatvrzelostí.  Trojici 
výzkumníků doplňuje Snaut Jáchyma 
Kučery, jehož chování svědčí o labilním 
psychickém stavu způsobeném dlouhodo-
bým kontaktem s „hosty“. Kučera to vý-
stižně znázorňuje překotnou, excitovanou 
mluvou a častými výbuchy nepřirozeného, 
pisklavého smíchu. Hereckým výkonem 
ale nejvíce zaujme Elizaveta Maximová. 

Tam, kde je Štrébl civilní, volí jeho herecká 
partnerka prostředky dosti expresivní, 
díky čemuž její hrdinka opravdu působí 
jaksi ne-lidsky, mimozemsky, jako by si 
adekvátní lidské chování teprve osvojo-
vala. Hariina expresivita ovšem rovněž 
působí bezelstně, opravdově. V momen-
tech, kdy jsou kontaktu s dívkou vystaveni 
ostatní obyvatelé stanice, stává se jejich 
distancovanost nesnesitelně chladnou 
a lhostejnou, až se divák musí ptát, zda 
tato mimozemšťanka paradoxně není tou 
nejlidštější bytostí na stanici. (Jak Hari 
říká v inscenaci: „Já jsem člověk. A vy… jste 
krutí. Vy nemáte cit.“ ) 

Právě prostřednictvím velice 
zdařilého hereckého výkonu 
Elizavety Maximové se vyjevuje 
nejnosnější téma této jevištní 

verze Solaris, jež by se snad dalo popsat 
jako tázání po podstatě lidskosti. Inscena-
ce bohužel nedokázala ambiciózní téma 
dostatečně rozpracovat. Možná také proto, 
že jednotlivé scény jsou ztvárněny až 
příliš realisticky, ačkoliv vesmírná látka 
by mohla vybízet k obrazivému přístu-
pu, jímž se ostatně další tituly Spektáklu 
často vyznačují. V Solaris režisér Jan Holec 
opouští poetiku pohybové stylizace a nápa-
dité metafory, která dosud platila za jeden 
z hlavních kladů repertoáru souboru. 
Hlavním výrazovým a významotvorným 
prostředkem je tentokrát dialog, pohy-
bová stránka hereckých výkonů slouží 
pouze k jeho doplnění a vizuál inscenace 
především dotváří vesmírné prostředí.  
Hlubší smysl milostné zápletky lze tímto 
způsobem vyjevit jen stěží, a snad i pro-
to inscenace setrvává v rovině pouhého 
tázání. Solaris lidskému poznání, zdá se, 
poněkud vzdoruje i v rovině umělecké.

Planeta tvoří 
pouze rámec 

psychodramatu

Vědec Sartorius 
odrazuje 

svou protivně 
přezíravou 
zatvrzelostí
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Komplexní světy 
poskládané 
ze střípků aneb 
o imerzivním 
divadle

Režisérské duo Lukáš Brychta a Štěpán Tretiag 
s dramaturgyní Kateřinou součkovou tvoří inscenační tým 
zaměřující se na imerzivní divadlo. Tento typ divadla je 
specifický volným pohybem diváků po scénickém prostoru, 
ve kterém se odehrává paralelně více scén. divák tudíž 
nemůže vidět všechno, vybírá si, do jaké místnosti se podívá, 
a stává se aktivním spolutvůrcem představení.

První představení tohoto tvůrčí-
ho tria neslo název Letec/L´Avi-
ateur a soustředilo se na osobu 
Antoina de Saint-Exupéryho. 

V prostoru domu Nekázanka se v ně-
kolika pokojích odehrávalo vztahové 
drama Antoina a jeho žen. Inscenace však 
nabízela bohatou magicko-realistickou 
scénografii, takže divák mohl například 
vystoupat po žebříku mezi mraky a chvíli 
se cítit jako pilot. Druhým projektem se 
stalo Pomezí 1 v tančírně Fraxos, které 
vypráví smyšlený příběh stejnojmen-
ného městečka a jeho obyvatel. Tato 
inscenace získala Cenu Divadelních novin 
za alternativní představení, Cenu divadelní 
kritiky za scénografii a Cenu za projekt roku 
na divadelním festivalu Next Wave. V další 
inscenaci opustili tvůrci prostory domu 
a vyrazili do exteriéru, jejich Pozvání tak 

bylo zahradní slavností na začátku léta. 
Inscenace stavěla především na improvi-
zovaných situacích a herecko-divácké in-
terakci v prostoru letní zahrady ověšené 
sadami světel.
Soubor právě připravuje ve Winternitzo-
vě vile novou premiéru Dům v jabloních, 
která se stala, společně s úspěchy před-
chozích inscenací, důvodem, proč jsem 
se rozhodla tvůrce oslovit. Za tvůrčí tým 
se se mnou sešli Štěpán Tretiag a Kateři-
na Součková. Společně jsme si v kavárně 
Ebel povídali o imerzivním divadlu, jeho 
specifikách a jejich společné tvůrčí práci. 
Je docela možné, že kusy odpovědí zanik-
ly v hlučném hovoru Američanů u vedlej-
šího stolu nebo v pískotu kávovaru, a tak 
i tento rozhovor nechává, podobně jako 
imerzivní divadlo, prázdná místa pro 
doplnění vlastní fantazií.

rozhovory
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věnujete se imerzivnímu divadlu, 
které je specifické paralelními 
scénami a volným pohybem diváků 
po prostoru. co vás láká na takovém 
divadle?
 Š.T.  Baví mě specifický způsob zkoušení, 
ale zároveň i výsledek. Obrovskou výzvu 
spatřuji v tom, vytvořit od základů imagi-
nární svět. Není to tak, že bych si vybral 
imerzivní divadlo, protože mi ostatní 
formy připadají nedostačující, ale líbí 
se mi režijní svoboda, kterou mi tvorba 
těchto inscenací poskytuje. Samozřejmě 
je pro mě lákavé, že jde o autorské diva-
dlo, na jehož počátku si vybíráme pro nás 
důležitá témata.
 K.S.  K tomu bych doplnila, že původně 
nás pro tuto formu zlákal Lukáš Brychta, 
který s touto koncepcí přišel. Z drama-
turgického hlediska mě zajímá hledání 
cest, kterými se dá divákovi bez toho, 
abychom ho nějak omezovali, předat za-
mýšlené téma, přestože to fragmentární 
forma prakticky znemožňuje. Znamená 
to pracovat s řetězením motivů, které 
by měly nenásilně upozorňovat na hlavní 
téma. Tento princip, že divák pouze 
nepřijímá záměry tvůrců, ale představení 
též spoluutváří, je samozřejmě přítom-
ný v divadle obecně, imerzivní divadlo 
ho však zesiluje.

co podle vás na takové divadlo láká 
diváky a vrací se opětovně na stejné 
představení?
 Š.T.  Jsou asi dva divácké typy. První baví 
objevovat fiktivní svět, jeho možnosti 

a rádi se vrací, aby ho ještě více prozkou-
mali. Druhý typ chodí především na po-
dívanou. Do velké míry se z imerzivního 
divadla stala atrakce podobná únikovým 
hrám nebo larpům.2 Virtuální prožitek 
je v dnešní době velké lákadlo, a proto se 
o něj lidé zajímají a na představení se vrací.
 K.S.  Určitě možnost interagovat s herci 
a tudíž být aktivním spolutvůrcem před-
stavení. Kromě evidentního faktu, že lidé 
v tomto typu divadla nesedí, ale po celou 
dobu chodí, tak mají možnost si vybrat, 
kam se vydají, tudíž má každý divák jiný 
zážitek. Z té části představení, kterou 
viděl, si potom seskládává svůj vlastní 
příběh. Výběr místností nebo scén může 
také zpětně vypovídat o divákovi, jenž 
se může zamýšlet, proč si vybral tu či onu 
situaci nebo dokonce samotu. 

Jaká je skladba vašeho publika, 
proměnila se nějak v průběhu vaší 
spolupráce?
 Š.T.  Výrazně se nám proměnilo diváctvo 
za dva roky hraní Pomezí, kam na začátku 
chodili lidé z divadla a kultury, kteří 
se zajímali o netradiční formu. Typově šlo 
především o studenty vysokých umělec-
kých škol. Poté, co se o Pomezí začalo více 
mluvit, se skladba publika proměnila. 
Začali chodit lidé, kteří se věnují larpům, 
ti už byli z různých oborů. Nakonec tito 
návštěvníci rozšířili pověst Pomezí tak, 
že se na představení začalo chodit i proto, 
že se o tom mluví.

Myslíte, že na to mohla mít vliv 
i ocenění, která Pomezí získalo?
 Š.T.  Tato ocenění mohla mít vliv, ale my-
slím si, že se informace o Pomezí šířila 
hlavně šeptandou, protože jsme dělali 
minimální propagaci.
 K.S.  Teď již na představení chodí diváci 
mnohem méně proto, aby zkoumali 
netradiční divadelní formu, ale očeká-
vají spíše silný zážitek, anebo dokonce 
určitý typ únikové hry. V souvislosti s tím 
vnímám jako velkou výzvu nejít po jed-
noduché cestě a nepropadnout tomu, aby 
se z našich projektů staly atrakce. Většina 
atrakcí cílí na první signální soustavu, 
my se snažíme, aby naše představení 
měla větší hloubku a diváci byli nuceni 
se nad nimi zamýšlet a čelit výzvám, 
které jdou proti jejich očekávání. 

ve vaší tvůrčí spolupráci máte jasně 
vymezené, kdo se stará o jakou oblast, 
nebo je vaše režie a dramaturgie ko-
lektivní?
 Š.T.  Naše představení jsou autorská, 
takže v první fázi se společně setkáváme, 

diskutujeme a začínáme vymýšlet scénář. 
V tomto několikaměsíčním procesu 
pracujeme společně. Když se přistoupí 
k samotnému zkoušení, tak se rozděluje-
me na dramaturgii (Kateřina Součková) 
a režii (Štěpán Tretiag, Lukáš Brychta). 
My s Lukášem pak zkoušíme paralelně 
a Káča se stará o to, aby zkoušení mělo 
celkový význam.
 K.S.  Z pohledu dramaturga vnímám 
odlišný přístup, než je většině divadel 
běžný, tam dramaturg dochází na zkouš-
ky třeba jednou týdně, aby si zachoval 
určitý odstup. Tady musím být kvůli 
kolektivnímu způsobu zkoušení přítom-
ná na všech zkouškách, takže odstup 
ztrácím. Je to dané i tím, že projekt je 
autorský a po většinu zkoušení existuje 
jenom v hlavách nás tří, teprve v procesu 
zkoušení se vyjevuje a zároveň přehodno-
cuje. A z mojí pozice je třeba ho neustále 
promýšlet. Připadá mi důležité, aby mezi 
námi a herci neustále probíhala reflexe, 
ujasňování si scén, teprve potom můžeme 
stvořit jiný a fungující svět.

1  více o Pomezí se můžete dočíst v analýze Lucie 
Křápkové Na Pomezí divadla a výtvarné instalace 
ve 27 čísle Hybris.

2  Larp (z anglického Live Action Role Play) je druh hry, 
ve které jsou účastníci herci a ztvárňují jednotlivé 
postavy. Larp většinou nemá publikum a jeho cílem 
je zábava zúčastněných, ti jsou většinou v kostýmu.
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Změnil se výrazným způsobem způsob 
vaší režijně-dramaturgické práce 
od Letce až po nově připravované 
představení Dům v jabloních?
 Š.T.  V průběhu předcházejících insce-
nací jsme zkoušeli různé modely práce, 
často jsme pracovali kolektivně, všichni 
režírovali a zároveň dělali i dramaturgii. 
U Domu v jabloních jsme došli k rozdělení 
funkcí. Zároveň se změnil i přístup k psa-
ní scénáře. U Letce a Pomezí jsme nepsali 
pevný text, ale spíš strukturu, která nám 
pomáhala orientovat se v paralelních scé-
nách a vzájemných souvislostech. Všech-
ny repliky vznikaly v rámci zkoušení 
z improvizací. V novém projektu Dům 
v jabloních poprvé pracujeme s textem, 
který je od začátku daný a přizvali jsme 
si pro spolupráci filmového scénáristu 
Pavla Gottharda. Pavel napsal text podle 
našich požadavků a během zkoušení jsme 
jej pak s herci prověřili a upravili.
 K.S.  Protože práce je vzhledem k neu-
stálému hledání a změnám v textu hodně, 
tak se u této inscenace věnuji textové 
stránce, historickým zdrojům a přepiso-
vání spíš já, zatímco Lukáš se Štěpánem 
se třeba více soustředí na scénografii, 
produkci nebo zvuk.

Pracujete se stálým hereckým 
souborem, přesto se s dalšími projekty 
objevují i nové tváře. Podle čeho 
vybíráte nové herce (stalo se někdy, 
že třeba herec odmítl roli) a jaké jsou 
výhody práce se stálým souborem?
 Š.T.  Výhodou je, že herec se zkušenos-
tí s imerzivním divadlem se k postavě 
rychleji přiblíží. U nezkušených panuje 
trochu nedůvěra, zda se představení 
skutečně seskládá dohromady a jejich 
postava bude ucelená. Máme jádro herců, 
kteří s námi opakovaně spolupracují, 
další výběr herců je především intuitivní. 
Většinou když nás někde konkrétní herec 
zaujme, oslovíme ho. Hledáme herce, 
kteří se nespokojí s tím, že mají jasně vy-
mezenou roli a dané, jak v ní vystupovat, 
ale naopak je baví najít si svou postavu 
a zabydlet se v ní.
 K.S.  Nestalo se nám, že by herec odmítl 
roli kvůli tomu, že tento typ divadla není 
pro něj. Stalo se, že odmítl z časových 
důvodů, což je běžné. Při výběru herců 
je tedy klíčový zájem o tento specifický 
typ herectví, které je autorské – herec 
si hledá postavu, nemá pevně daný text, 
v jehož mezích se musí pohybovat, má 
mnohem větší svobodu, ale zároveň do 
zkoumání musí vložit i další svůj čas. Dů-
ležitá je i schopnost improvizace a osobní 
silné vyzařování, herecké charizma.
Vnímám pozitivně impulz, který přichází 
s novými herci. Částečně i proto, že ob-
sazujeme podle typů a herci se potom se-
tkávají v podobných situacích, což může 
vést k opakování. Když přijde nový herec, 
přináší také neobjevené téma a postavu, 
což ve stávajících hercích otevírá nové 
pohledy a jiné reakce.

v čem je pro herce jiný proces 
tvorby při zkoušení a hraní 
imerzivního divadla?
 Š.T.  Nejtěžší je mít důvěru, že roztříště-
ná struktura bude fungovat. Že ty střípky, 
které na první pohled nic nedrží pohro-
madě, se spojí.
 K.S.  Souhlasím se Štěpánem a zároveň 
druhá specifičnost je, že představení 
ožije až při jeho opakovaném hraní před 
diváky. Dost velkou část představení tvoří 
dialogy herců s diváky. Hodně herců nám 
říkalo, že si postavu hledalo i několik re-
príz. Způsob interakce s divákem je totiž 
integrální součástí jejich postavy.

s každou inscenací zvětšujete počet 
místností a herní prostory, například 
v Pomezí jde již o třípatrovou vilu. 
snažíte se o vytvoření světa, ve kterém 
si divák může objevovat a zkoumat, 
aniž by nutně musel sledovat herce 
a příběh? Jde tedy ve vašem případě 
více o divadlo, nebo o výtvarné 
umění a instalaci?
 Š.T.  Záleží na představení, V Domě v jab-
loních se soustředíme na příběh a se scé-
nografií pracujeme minimálně. V Pomezí 
cítím, že je scénografie i divadlo vyvážené 
půl na půl. Pozvání bylo více zaměřené 
na scénografii večerní zahrady a inter-
akci herců s diváky. Scénografie podléhá 
příběhu, snažíme se však, aby promlouva-
la o postavách například v jejich denících 
nebo dopisech. Jde tedy o instalaci, jež 
podléhá příběhu stejně, jako jí podléhají 
herci, takže to vnímám propojeně.
 K.S.  Pro mě všechny inscenace byly 
primárně divadlem a prvky výtvarné 
instalace vždy zůstávaly v jeho rámci.

Jaké funkce prostoru jsou pro vás 
důležité?
 Š.T.  V Pomezí jsme hledali holý prostor, 
jež bychom mohli sami zaplnit. Chtěli jsme 
mít komplikovaný a velký prostor, aby-
chom mohli vytvořit celý svět v jednom 
domě. Vybrali jsme si starý dům, který 
jsme trochu popřeli, což nejde samozřejmě 
úplně, ale vytvořili jsme iluzivní prostor. 
V Domě v jabloních zkoušíme ve funkciona-
listické vile, jež je sama o sobě dostačující 
scénografií se silnou inspirací pro celý 
příběh. V každém projektu se zaměřujeme 
na jinou složku imerzivního divadla – 
u Letce šlo především o poetičnost v ko-
morním prostoru, u Pomezí o vytvoření 
komplexního světa, na Pozvání o prožitek 
z večerní zahrady a v Domě v jabloních 
se zaměřujeme na příběh a způsoby 
vyprávění.

Kdybyste si mohli pro projekt vybrat 
libovolné prostory, třeba i mimo 
českou republiku, jaké by to byly?
 Š.T.  Líbilo by se mi mít zámek s původ-
ním vybavením, se zrcadly, ale zároveň 
kdybychom si mohli cokoli předělat.
 K.S.  Nechce se mi dělat nic historizují-
cího, proto mě napadlo, že by mě bavilo 
pracovat s prostory panelákových bytů 
s původními předměty jejich obyvatelů. 
V rámci těchto všedních prostor bychom 
vytvářeli imaginativní divadlo, určitě ne 
realismus.
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AUTOrKA_AneŽKA BeRčíKová 
FOTO_ZuZAnA veseLá

Pane Ježku, 
proč nemohu 
spát? v ážený příteli, milý Jaroslave! 

Píši Vám v jisté záležitosti, kvůli které nemohu spát. 76 let po Vaší 
smrti se v Praze objevil orchestr, který si Vaše jméno vpravil do ná-
zvu; nazývá se Ježkovy stopy.  
A co víc! Onen orchestr se jal inscenovat revue s písněmi, které jste 

Vy složil – a páni Voskovec s Werichem proslavili. O tomto kusu bych 
se Vám rád více rozepsal. Jeho titul zní „Proč nemohu spát“ (dle jednoho 
vašeho songu) aneb příběh Osvobozeného divadla.

Celou inscenaci bych Vám nyní rád co nejpečlivěji vyjevil. Při této 
podívané jako bychom se rázem ocitli v předválečných letech na Vašich 
koncertech. Moderátor, herec a také vynikající zpěvák Kryštof Krhovják 
se velmi zdařile přeměnil do role gentlemana formátu oněch let a per-
fektně ovládá stylizovaný mluvený projev. Provádí revuí, kde převažuje 
složka hudební, ale ani divadelní gagy či sólové komické výstupy jí ne-
jsou cizí. Na pódiu se nachází celý jedenáctičlenný orchestr a v popředí 
má průvodce večerem umístěný dobový mikrofon, u kterého se později 
odehrávají i všechny divadelní mikro situace, jak to například dělávali 
naši přátelé Jan a Jiří na forbíně. Kromě orchestru a moderátora v in-
scenaci účinkuje též pěvecké trio dívčin, které se zvou Sestry Ježkovy 
(Karolina Stasiaková, radka Říhová, Tereza Nálevková). Pokud mě ale 
paměť nešálí, Vaše ctěná sestra byla švadlenou a jmenovala se Jarmila.

Inscenaci režírovala Anna Klimešová a je uváděna v prostoru Venu-
še ve Švehlovce, pro který byla také původně zamýšlena. (I když velmi 
často kočuje po mnohých českých městech.) Prostory jsou to nádher-
né, budova byla postavena ve dvacátých letech minulého století a sál 
je ve stylu art deco.

Kostýmy mají všichni na jevišti jako ze žurnálu. Dámy jsou oděny 
(na můj vkus) v trochu odvážných modelech, ale nutno podotknout, 
že dámy i modely oku velmi lahodí. Pěkně střižené šaty červených barev 
končící pod koleny zpěvačkám opravdu lichotí. Pánové se striktně drží 
klasického stylu; všichni mají frak a vlasy ulíznuté dozadu, jak bylo 
v meziválečných letech v módě.

Tvůrci přibližují dvě etapy Osvobozeného divadla. Nejprve hrají 
o začátcích Vaší spolupráce s V+W, ve druhé části večera pak reflektují 
politickou satiru, kterou jste Vy i Vaši mnozí další přátelé tak trefně 
ukrývali do své tvorby. Jak jsem již uvedl, hudební složka dominuje všem 
ostatním. Ale ani divadelní princip není tvůrcům cizí. Kromě již zmíně-

oRCHEStR JEŽKovy StoPy
Kryštof Krhovják: zpěv, Sestry Ježkovy: Karolina Stasiaková, Radka říhová, 
tereza Nálevková, Jiří Kubica: klavír, Lukáš Jadrníček: kontrabas, václav Janů: kytara, 
Petr Blahut: bicí, Jakub Jírů: trubka, Karel Mužátko: trubka, Jakub Žídek: trombon, 
Kryštof Danczi: alt sax, klarinet, Josef Jarábek: alt sax, klarinet, Radek Žitný: tenor sax, 
klarinet, tereza Pohlreichová: housle, Režie: Anna Klimešová
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ného projevu Krhovjáka, který je velmi stylizovaný, se na scéně objeví 
například dva hašteřiví strážníci, kteří sehrají krátkou, ale velmi dobře 
vypointovanou situaci o hádce před strážnicí. Jsou stále ve fraku, diváci 
tak dobře vědí, že jsou to stále titíž muzikanti, kteří si k mikrofonu pou-
ze odskočili. Oceňuji, že hudebníci jsou v činoherních scénkách přesní 
a vtipní, pointa jejich gagu je vždy správně načasována a s náležitou 
grimasou odprezentována. 

Tento povedený kus by se Vám, myslím, velmi zamlouval a mi přišlo 
nezbytné Vám ho vyjevit v co neplastičtějších a nejbarevnějších obra-
zech, abyste si byl schopný představit, jak to jde těm mladým pěkně 
od ruky a od hlasivek. Podnikl jsem i jistou reportérskou práci a vyzpoví-
dal některé umělce, abych vám mohl podrobněji přiblížit jejich záměr. 

U výborné citrónové limonády jsem si kupříkladu moc hezky po-
vídal s kapelníkem orchestru Lukášem Jadrníčkem, který mi osvětlil 
celou jeho historii. „Vznikli jsme na půdě konzervatoře Jaroslava Ježka, 
kde se také od roku 2013 scházíme, abychom studovali převážně ori-
ginální partitury české swingové hudby 30. a 40. let. Mezi námi jsou 
studenti a absolventi Konzervatoře Jaroslava Ježka, Pražské konzervato-
ře, HAMU a DAMU.“ 

Sám bych vám Proč nemohu spát popsal jako svižnou divadelně – 
hudební revue, která má překvapivý a aktuální dosah. „Scházeli jsme 
se s Kryštofem nad strukturou textu, neboť on měl být tím, kdo koncer-
tem provází. Scénář vznikal v průběhu zkoušení jako montáž z různých 
textů (autorských, úryvků z dobových článků apod.). Psala jsem ho pře-
vážně já a pak jsme to probírali s Kryštofem a orchestrem. Postupně jsme 
stavěli jednotlivé obrazy i s písněmi a dávali to vše do kontextu,“ vysvět-
lovala mi vznik inscenace i to, jak se k projektu dostala, slečna režisérka. 
„Kryštof mě oslovil, že s orchestrem chtějí udělat divadelní revue. Práce 
s orchestrem mě zajímala a písně Jaroslava Ježka lákaly. rozhodli jsme se 
revue pojmout jako příběh o Osvobozeném divadle. Byla pro nás důležitá 
i doba a dění, ve které se příběh odehrává, šíření nacionalistických nálad 
a cenzura, zákazy divadel.“ 

K tomu mě, můj milý a vážený příteli, napadá, že bych Vám měl v pár 
řádcích vyložit, co se dnes v Evropě děje. Podobné nacionalistické nála-
dy, které tu byly i za Vašich časů, hýbou nejen naší zemí, ale i Polskem, 
Maďarskem či třeba Itálií. V Polsku zakazují některé konkrétní inscenace 
uvádět a celkově atmosféra v nynější Evropě až velmi mrzutě připomíná 
dobu, ze které jste do Ameriky Vy i mnoho našich dalších přátel uprchli. 
Svými slovy to potvrzuje i jediná slečna v orchestru, houslistka Tereza 
Pohlreichová: „Zdá se, že vzhledem k současnému vývoji politického dění 
je inscenace čím dál aktuálnější. Vždycky šlo o moc, to je paralela, která tu 
byla, je a bude. A způsob, kterým vyjadřovalo nesouhlas Osvobozené diva-
dlo, je tak nadčasový, že ho lze velmi dobře aplikovat i na dnešní dobu.“

A co vůbec znamená Váš odkaz, jakož i odkaz vašich přátel Voskov-
ce a Wericha, ale i celé předválečné doby, pro dnešní mladou generaci? 
„Pokud vezmu dobu 20.–40. let, znamená to pro mě eleganci a velikou 
noblesu, kterou si společnost zachovala, v hudbě obzvlášť, i při vyjádření 
nesouhlasu. Ježkova hudba je jednoduše krásná a je třeba ocenit jeho 
přínos ve vývoji swingové a dále jazzové hudby u nás, jeho podíl je zde 
zcela zásadní. Spojení zpěvných a dobře zapamatovatelných melodií 
s nadčasovými texty V+W pak dalo vzniknout písním, které se zaryly 
do povědomí mnoha generací a snad i nadále zůstanou takto aktuální,“ 
dodává opět slečna houslistka.

Doufám, že z mého dopisu budete mít radost. Ti dnešní mladí nejsou 
ztracená generace, můj milý příteli! Dokážou svou energií a entusias-
mem oživit a interpretovat Vaše songy, a ještě se s nimi vyjádřit ke spole-
čenské situaci. Dvojsečnost vašich textů bohužel silně rezonuje i v dneš-
ních divácích, přesto si navzdory (nebo právě díky) tomu z divadla domů 
odnášíte svěží pocit, že takové divadlo má a bude mít vždy smysl. A ještě 
po cestě parkem si broukáte ty krásné melodie, třebas „Život je jen ná-
hoda“, „Ezop a brabenec“, „Svítá“ nebo „Na shledanou v lepších časech“. 
Poté, co jsem Vám o inscenaci vše náležitě vypsal, budu moci zase v klidu 
spát, Vaše dílo je v dobrých rukou. Budit mě tak budou spíše obavy z ne-
vyhnutelného opakování historie. Stále však pevně doufám, že takovou 
repetici dnešní mladí nedopustí. 

Moc vás z jarní Prahy zdraví 
Váš přítel.
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Pantomima 
je pro mě 
každodenní 
výzva AUTOrKA_TeReZA KosáKová

FOTO_MiLoŠ PoTuŽáK

Katedra nonverbálního divadla má na svém 
katederním webu uveden následující citát: „ukaž 
světu, že i tichem se dá vyjádřit vše!“ Když jsem 
po e-mailu žádala absolventy katedry o rozhovor, 
do velké míry jsem měla pocit, že si mnozí toto 
úsloví vzali za své i v rámci běžné korespondence. 
naštěstí mi obratem odpověděla produkční 
divadelní skupiny Kozel ve fraku Tereza Braumová 
a já jsem měla možnost udělat rozhovor s autorskou 
dvojicí Annou Kukuczkovou a vojtěchem svobodou, 
kteří na katedře absolvovali v letech 2017 a 2016. 
Již během studií se účastnili mnoha divadelních 
projektů, například souboru cirkus sacra nebo 
Mime Prague, který spoluzaložili s Radimem 
vizvárym. oba také externě spolupracují 
s národním divadlem a vedou lektorské dílny. 

Byla pro vás pantomima 
první volba? vystudovali 
jste předtím nebo poté 
ještě jiný obor? Proč jste 
si zvolili studium na 
Katedře nonverbálního 
divadla?

 a.K.  Původně jsem stu-
dovala herectví na Vyšší 

odborné škole herecké, kde 
jsem měla možnost spo-
lupracovat s pedagogem 
radimem Vizvárym. Pra-
covali jsme na autorském 
nonverbálním projektu 
kolegy Samuela Deduhy. 
radim mi tehdy poradil, 
abych studovala pantomi-
mu. Do té doby jsem o tako-

vém oboru vůbec netušila. 
Ale hned jsem věděla, že jej 
chci studovat. Na HAMU 
mě vzali napoprvé a já 
našla svou životní cestu. 
Nebyla to “druhá volba”, 
byla to správná volba. 
A v návaznosti na herectví 
i ta správná kombinace.

o souBoRu:
Kozel ve fraku je progresivní divadelní skupina tvořená autorskou dvojicí 
Anna Kukuczková – vojtěch svoboda. věnuje se zkoumání a posouvání hranic 
moderní pantomimy a nonverbálního divadla. Jejich repertoár nyní tvoří pásmo 
improvizovaných etud Absurditky, autorská inscenace Anny Kukuczkové 
O tom se nemluví! na motivy výpovědí obětí znásilnění a sólová inscenace 
Perpetuum Mobile vojtěcha svobody podle libreta václava havla. 
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 v.S.  Pro mě to jednoznačně 
byla první volba. Do pan-
tomimy jsem se zamiloval 
a chtěl ji studovat, ale dlou-
ho jsem netušil, že nějaká 
Katedra nonverbálního 
divadla, tehdy Katedra 
pantomimy, existuje. Do-
zvěděl jsem se o ní až po 
roce studia sociologie na 
Karlově univerzitě. Napros-
to chápu, že pro mnoho lidí 
se může jednat o druhou 
volbu. Je to i tím, že Katedra 
pantomimy nevychovává 
jen čistokrevné mimy, 
těch je dokonce na katedře 
minimum, studenti často 
absolvují jako performe-
ři, novocirkusoví artisté, 
klauni nebo třeba choreo-
grafové - čistě podle jejich 
zaměření. Proto se katedra 
může jevit jako alternativa 
k alternativnímu divadlu 
nebo k jiným oborům. Ve-
jde se sem toho prostě víc. 
Ale pro lidi se zaměřením 
na pantomimu se většinou 
jedná o první volbu.

co nejcennějšího vám 
studium na Katedře 
nonverbálního divadla 
v profesním směru 
přineslo?

 a.K.   Když se necháte, ka-
tedra vás naučí samostat-
nosti. Zvyknete si udělat 
všechno sami a na co ne-
stačíte nebo co neovládáte, 
na to se naučíte vybrat si 
ty správné lidi. Lépe si pak 
vážíte jejich práce, jelikož 
víte, co obnáší. A těchto 
zkušeností si nesmírně 
cením. Škola a lidé, které 
jsem zde potkala, nám dali 
také mnoho možností zís-
kat dostatečnou uměleckou 
praxi. 

 v.S.  Především naprosté 
zaměření na divadlo a na 
umění. Ať už se student učí, 
kouká na představení, tvoří 
vlastní věci nebo sám vy-
stupuje, neustále je v obo-
ru, a to vlastně celý den. 
Přemýšlí nad tím, dělá si 
vlastní názor, objevuje růz-
né žánry a styly, tříbí si cit 

a vnímání divadla. Téhle 
koncentrovanosti bez školy 
nelze dosáhnout.

cítíte, že v něčem 
byly nedostatky? 
Jak byste zpětně 
zhodnotili studijní 
plán bakalářského 
i magisterského stupně? 
dostali jste příležitost 
naplno se věnovat tomu, 
co vás zajímalo a bavilo?

 a.K.   Asi každý student má 
svou představu, co by chtěl 
jinak, a to kvůli svému 
konkrétnímu zaměření. Na 
začátku studia mi hodně 
vadila skutečnost, že stu-
dijní plán na bakalářském 
stupni je celý povinný a ne-

měnný. Chtěla jsem tehdy 
mít větší možnost volného 
výběru předmětů. Ta tu 
sice byla, ale v rozvrhu již 
nezbývalo místo. S odstu-
pem času ale vidím, že to 
tak možná bylo správně. 
A velký šok pro mě byl, že 
jsem studovala pantomimu 
a v druhém ročníku jsme 
měli najednou jen velmi 
málo hodin pantomimy. 
Tehdy se dělaly velké změ-
ny a tato mě velmi trápila. 
Naopak v magisterském 
studiu je málo odborných 
praktických hodin. Student 
má tedy velkou volnost 
věnovat se čemu chce, ale 
škola mu téměř nepomáhá.

 v.S.  Pro mě je největší 
problém v tom, o čem jsem 
mluvil na začátku, tedy 
ve velkém záběru a šíři 
katedry. Těžko se vyho-
vuje ročníku, kde jeden 
chce dělat pantomimu, 
další dva nový cirkus, další 
fyzické taneční divadlo, 
další alternativní divadlo 
s maskou a poslední třeba 
step a choreografii. Špatně 
se hledá nějaký fokus. A to 

se naplno projeví v magi-
sterském studiu. Tam už 
má člověk něco za sebou, 
přibližně ví, kam směřu-
je, ale v rámci výuky už 
k tomu nemá prostor. To 
by se mělo změnit. V baka-
láři student zjistí, jaké jsou 
vlastně obory, vyzkouší 
si od všeho něco, naučí se 
pracovat s tělem, pozná 
divadelní zákony. A potom 
v magisterském studiu by 
se měl intenzivně věnovat 
jedné, dvěma disciplínám, 
a ty dotáhnout na co nej-
vyšší úroveň.

Jak vnímáte, že je 
katedra součástí 
hudební a taneční 
fakulty, a nikoliv 
divadelní fakulty? Je 
to výhoda či nevýhoda? 
například v případě, 

kdy student vytváří 
absolventskou inscenaci.

 a.K.   Na pantomimu se 
stále příliš pohlíží jako na 
obor, kde je třeba perfekt-
ně zvládnout techniku. 
To je sice na jednu stranu 
pravda, ale na stranu dru-
hou je třeba si uvědomit, 
že pantomima je divadelní 
žánr. Proto by jistě ne-
škodila větší propojenost 
mezi Divadelní fakultou 
a Katedrou nonverbálního 
divadla. A výuka někte-
rých studijních předmětů 
i v rámci naší katedry, 
protože se u nás paradoxně 
herectví téměř nevyučuje. 
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A další nevýhodou ne-
divadelního pohledu na 
pantomimu je, že při zís-
kávání peněz od školy na 
absolventské představení 
máme problém obhájit 
peníze pro režiséra, což je 
absurdní. Výhodou pro-
pojení s Katedrou tance je 
ovšem dostupnost mnoha 
potřebných tanečních lekcí 
v jedné budově.

 v.S.  Pro mě je to trochu 
nepochopitelné, protože 
pantomima je jednoznačně 
divadelní obor. A nynější 
název Katedra nonverbál-
ního divadla už explicit-
nější být nemůže. Je to ješ-
tě pozůstatek z dob vzniku, 
kdy byla pantomima zprvu 
předmět vyučovaný na Ka-
tedře tance. Větší propoje-
ní s DAMU i FAMU by bylo 
jednoznačně velkým pří-
nosem. Zároveň bychom 
ale možná ztratili kontakt 
s hudebníky a také úžasné 
prostory celého Hartigov-
ského a Lichtenštejnského 
paláce na Malostranském 
náměstí, které zbytek 
AMU rozhodně nabídnout 
nemůže.

Bylo studium Katedry 
nonverbálního divadla 
vzhledem k vašemu 
současnému povolání 
dobrá volba? Jaká je 
podle vás v současnosti 
uplatnitelnost 
absolventů?

 a.K.   Ano, pro mě to jistě 
byla dobrá volba. Panto-
mimou a divadlem vůbec 
se živím a miluji to. Pan-
tomima je pro mě každo-
denní výzva, na rozdíl od 
činoherního herectví. Co 
se týče uplatnitelnosti, to 
asi záleží na konkrétním 
zaměření studentů. Naše 
katedra neurčuje speciali-
zaci, pouze dává možnosti. 
Studenti si již v průběhu 
studia sami nacházejí svou 
cestu. A většina z nich se 
zabývá něčím jiným než 
pantomimou.

 v.S.  Souhlasím s Aničkou. 
Protože tu není žádné stá-
lé odbytiště absolventů, 
každý si musí prošlapat 
vlastní cestu a záleží jen na 
něm, jak se mu to podaří. 
V našem oboru v Čechách 

neexistuje žádné divadlo 
pantomimy, ač tu určité 
snahy byly. Skupina se 
prosazuje lépe než jed-
notlivec, a protože se nám 
s Aničkou spolu dobře 
tvoří a hraje, založili jsme 
umělecký soubor Kozel 
ve fraku. To nám dává 
možnost věnovat se non-
verbálnímu divadlu a napl-

no tvořit a hrát. Pod touto 
hlavičkou prezentujeme 
divákům naše pojetí pan-
tomimy. Snažíme se, aby si 
Kozel ve fraku zachovával 
co nejvyšší uměleckou úro-
veň, byl moderní, inova-
tivní, kvalitní a přístupný 
všem divákům.

Zajímáte se stále o svou 
katedru? dokáže katedra 
reflektovat nové trendy 
v pantomimě a zařadit je 
do výuky? 

 v.S.  Katedra teď prodě-
lává fázi změn a vývoje. 
Potřebovala by se trochu 
usadit, sjednotit. Studijní 
obor dělají její pedagogové 
a zde narážíme na problém 
financí, který je samozřej-
mě v umění a ve školství 
obecně. Aby měla škola 
evropskou úroveň, musí 
zvát kvalitní pedagogy, 
a to i ze zahraničí. Právě 
oni přinášejí nové trendy. 
Bohužel ale na hostující 

vyučující většinou nejsou 
peníze. Výjimkou byl třeba 
nedávný workshop před-
ního evropského režiséra 
Lionela Ménarda. Je dob-
ře, že katedra zve mladé 
učitele a absolventy, ti by 
ale neměli – a se svými 
zkušenostmi ani nemohou 
– nahrazovat starší kole-
gy. Bohužel ale finanční 
ohodnocení není na takové 
úrovni, aby si škola dlou-
hodobě tyto zkušenější 
pedagogy udržela. 

Je pro váš obor důležitý 
teoretický výzkum? 
Zvažujete, že byste se 
na katedru vrátili coby 
doktorandi?

 a.K.  Podobně jako všu-
de je i v našem oboru 
samozřejmě teorie velmi 
důležitá, ale podstatná je 
především praxe. Osobně 
by mě doktorandské studi-
um lákalo právě z hlediska 
pojmenování způsobu mé 
tvorby a v návaznosti na to 
výzkum mých pedagogic-
kých postupů. 

 v.S.  Já mám o doktorand-
ské studium velký zájem. 
Myslím, že by člověk měl 
svůj obor zkoumat z více 
různých úhlů. A proč vy-
nalézat kolo, když už ho 

vynalezl někdo před námi. 
Musíme znát historii a te-
orii, abychom z ní čerpali, 
posouvali a vyvíjeli náš 
obor. Bohužel v pantomimě 
chybí dostatek kvalitních 
teoretiků a kritiků. Velmi 
důležité knihy zatím ne-
jsou přeloženy, neexistuje 
rozsáhlejší archiv a zázna-
my inscenací. Závěrečné 
teoretické práce na katedře 
často slouží pouze k obha-
jobě a chybí jim skutečný 
badatelský záměr. 

Zajímáte se o recenze ve 
vašem oboru? Máte pocit, 
že je dostatečné množství 
zdrojů, které vám dají 
zpětnou vazbu k vaší 
práci?

 v.S.  O recenze se samo-
zřejmě zajímáme, je to 
důležitá součást zhod-
nocení naší práce. Jak už 
jsem poznamenal, větší 
počet kvalitních teoretiků 
a kritiků by určitě oboru 
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prospěl. Zároveň je ale 
pantomima poměrně spe-
cifický obor a člověk, který 
jí rozumí, může mít velmi 
odlišný názor od širší ve-
řejnosti. Běžného diváka 
často ohromí už samotná 
forma a musí se jít trochu 
pomaleji, aby ho mim do-
vedl k obsahu a myšlence, 
kterou chce sdělit. Po cestě 
nesmí ztratit divákovo 
pochopení a koncentraci, 
proto je občas pro odbor-
níka mimův výkon trochu 
pomalý a moc narativní. 

Jak si myslíte, že 
v současnosti kulturní 
veřejnost vnímá 
pantomimu? Můžeme 
v dnešní době hovořit 
o nové vlně zájmu 
o pantomimu, nebo 
taková vlna teprve 
přijde? 

 a.K.  Publikum bohužel 
stále vidí pantomimu ta-
kovou, jaká možná bývala 
kdysi, nebo takovou, jaká 
asi ani nikdy být nechtěla, 
a je to pro něj němé trdlo-

vání člověka v bílé masce, 
s rukavičkami a v pruho-
vaném tričku. To je dnes 
klišé a nikoliv moderní 
pantomima. Diváci se také 
častokrát bojí, že inscenaci 
nebudou rozumět. Větši-
nou jsou pak překvapeni 
možnostmi a srozumi-
telným jazykem tohoto 
umění. Myslím, že všichni 
mimové doufají v obrodu 
pantomimy a dělají pro 
to maximum. Naštěstí 
se i díky ocenění radima 
Vizváryho v anketě Thálie 
v roce 2016 dostává panto-
mima opět více do povědo-
mí diváků i v její dnešní, 
moderní podobě. Takže by 
se dalo říci, že nyní zaží-
váme novou vlnu a oživení 
zájmu o pantomimu.

na co nejraději ze svých 
studií vzpomínáte? 
Jakého pedagoga nebo 
předmět si vybavíte, 
když se řekne Katedra 
pantomimy (nyní 
Katedra nonverbálního 
divadla)? 

 a.K.  Je toho mnoho. Šla 
jsem studovat kvůli ra-
dimovi, tak si pamatuji 
hodně jeho. I když, jak 
jsem se zmínila, bylo těch 
hodin s ním poskrovnu. 
Ale katedru tehdy tvořili 
i jiní lidé. Neodmyslitel-
ným je například Štefan 
Capko, který se staral 
o katedru jako o své dítě, 
a úžasný Petr Pachl, který 
patří k AMU snad nejdéle 
ze všech. 

 v.S.  Těžko vybrat něco 
konkrétního. rozhodně 
spousta skvělých lidí a zá-
žitků. Z pedagogů určitě 
radim Vizváry, Števo Cap-
ko, roman Horák a teore-
tička Ladislava Petišková, 
ale bylo jich více. Vzpo-
mínám si například, jak 
se Boris Hybner při jedné 
zkoušce naštval: “Víte co? 
Tak s tím jděte do prdele!” 
Ukázal prostředníček a za-
bouchnul za sebou dveře. 
Ale premiéra se mu pak 
nakonec líbila. 

Nesměle spolu nemluvíme
oheň žahá dřevo v polní peci
v bechyňské beznadějné krajině
všechno je v pořádku
za chvíli mi budeš číst Flussera
velice přesvědčivý úvod Bezedna
při jedné žárovce
při tvých očích

Budu si to všechno představovat
budu myslet na Prahu a rilkeho
aniž bych věděla že si sedneme
na mušlovou lavičku kde psal
na ochozech smrt jsi viděl stát
když jsem zapálila sirku
vyhořel život malé larvy
a čerstvě narozené jehně
pro něž jsou jeho nohy ještě příliš tenké
se snaží vstát
pálená keramika je cítit jako opium
jako bechyňská touha po abstrakci
v krajině ze které bolí hlava
četl jsi mi Flusserovo 
Bezedno. 

Karolína Bathory

Flusser za zrcadlem
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Soundtrack
autorka_AlexAndrA rAtAjová

alExaNdra raTaJová Plzeň, 1996, 
červenec, 3:35. 21. ZŠ. Církevní 

gymnázium. DAMU, obor Teorie a kritiky. 
Labilní postpubertální existence 

s občasnou potřebou projevovat své 
světoborné názory v různorodém 

psaném projevu. Vzniklé materiály ráda 
strkám pod nos především svým emočně 

stabilnějším bližním pro zhodnocení. 
Tentokrát jsem v rozpustilém nešvaru 

vpustila krátkou hru do soutěže 
pod záštitou Václav Havel Library 

Foundation a mé rozumy o lásce mi 
vyhrály druhé místo. Aneb jak se vyplatilo 

přetransformovat své průpovídky 
od vinných skleniček do textu.

ChlaPEC:
 Viděla si ty gagy, co zas dělaj na Zvíře? 

Dobrý co?
dívKa:
 Hmm. (Blaženě objímá svetr.)
ChlaPEC:
 Člověk by řek, že bude mít soudnost 

a půjde do důchodu, ale von si 
nedá pokoj. To je vlastně trochu 
obdivuhodný. Držák jeden.

dívKa:
 Hmm.
ChlaPEC:
 No fakt, podívej, co ty lidi sdílej. A těch 

postů o Americe a Síti zas. Taky bych 
měl něco napsat na Projekt, aby 
bylo vidět, že jsem politicky aktivní 
a angažovanej.

dívKa:
 Hmm.
ChlaPEC:
 (Mluví celou dobu s telefonem.) A ty bys 

taky měla. Nebo napíšem něco spolu. 
Přece to takhle nemůžeme nechat. 
Nevidělas teď nějakou událost na Síti 
nebo tak? Nepřišlo ti upozornění 
na nějakou demonstraci? Fakt bysme 
se měli nějak zapojit. Furt o tom jen 
krafáme a nic neděláme. Vyfotíme 
u toho pár fotek, uděláme si z toho 
pěkný odpoledne a tak, víš co? No 
a pak zajdem někam na večeři. Tam 
taky můžem udělat pár fotek. Mohla 
bys třeba taky vytáhnout ten svůj 
analog, z toho sou takový super retro 
fotky. – Nevadí, že to s nim neumíš, 
o to to bude autentičtější, víš co? – 
A dlouho sme si nekoupili tištěný 
novinky ze Sítě, furt ty zprávy čteme 
jenom z Projektů od kámošů na 
mobilu, to jsou přece totálně zkreslený 
fakta. – A proč se vlastně furt všichni 
fotí s jídlem? – To nám chtěj jako 
dokázat, že mají nějakej život nebo co? – 
A překapávaný kafe si udělam i doma, 
lepší. Ty ho děláš stejně nejlepší. 

čtyři velké svetry visí vedle 
sebe na provázcích. Mají 
smotané rukávy, jako by 
samy sebe objímaly. Začne 
hrát hudba a na scénu vejde 
první dívka. Projde se kolem 
všech svetrů, všech se dotýká 
a zkoumá je, než si vybere 
jeden, který obejme. Za ní 
se objeví chlapec, projde 
kolem ní a posadí se před 
ní, dívá se před sebe, pak 
vytáhne z kapsy mobil 
a začne do něj psát.
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Jen s kapkou mlíka, žádný debilní 
kytičky a srdíčka a halda našlehaný 
pěny. – Stejně nejlepší kafe dělá máma. 
Turka. Pěkně do půllitrovýho hrnku.

dívKa:
 Hmm. – (Stále se dívá do prázdna a stejně 

nezabarveným hlasem mluví.) A ten lógr 
se potom válí po dně, pár zrníček ti 
uvízne mezi zuby a ty se je nenápadně 
snažíš jazykem sundat. Musíš je potom 
spolknout, ale děláš to nerad, protože 
tě řežou v krku. A stejně ti aspoň jedno 
nebo dvě zůstane na pečlivě drhnutých 
zubech, ze kterých ale nikdy nesmyješ 
denní krabičku Camelek a pět denních 
hrnků kafe – menších, větších, turků, 
cappuccin, flatwhitů, překapávaných. 
Všechno se ti tam pomalu usazuje 
a rozežírá ti sklovinu po miniaturních 
částečkách. Třeba kdybysme uměli 
poslouchat, slyšeli bysme, jak 
pomaloučku praská. Jako ten tenký led 
na louži, když na něj opatrně šlápneš. 
Křach! (Pustí se svetru.)

 (Chlapci začne zvonit telefon. Hned začne 
zvonit druhý, který dívka vytáhne z kapsy 
u kalhot. Sedne si vedle chlapce. Oba naráz 
telefon zvednou a přiloží k uchu. Během 
jejich telefonátu pomalu přichází na 
scénu muž a žena a pomalu jdou obejmout 
každý „svůj“ svetr, přičemž mezi uchem 
a ramenem drží celou dobu telefon.)

dívKa:
 Co je?
ChlaPEC:
 Co je?
dívKa:
 Já nevim, jestli dneska můžu.
ChlaPEC:
 Dneska nemůžu. Promiň.
dívKa:
 On se mnou chce jít asi na nějakou 

demonstraci nebo já nevim.
ChlaPEC:
 Mam dneska moc práce. Busy day. 

Chceme jít večer demonstrovat.

dívKa:
 Já nevim, na jakou demonstraci.
ChlaPEC:
 Nějaká demonstrace se určitě najde.
dívKa:
 Asi proti nějakýmu politikovi, ne? Proti 

čemu asi? Já ti zavolam jindy, jo? Nebo 
mi napiš.

ChlaPEC:
 Já ti napíšu, neboj.
dívKa:
 Nenapíšeš? Proč ne?
ChlaPEC:
 Jasně že ti napíšu. Fakt jo.
dívKa:
 Skvělý. Vážně skvělý. Na tebe se člověk 

fakt nemůže spolehnout.
ChlaPEC:
 Ty si na mě naštvaná?
dívKa:
 Ne.
ChlaPEC:
 Nebuď. Vždyť se brzy zase uvidíme.
dívKa:
 Dobře, fajn. Tak si nějak dáme vědět.
ChlaPEC:
 Jasně, hlavně klid. Neboj, zítra se ozvu.
dívKa:
 Však já vim. Já jsem…
ChlaPEC:
 Promiň, moc teď nemůžu mluvit. 

Už musim. Pa.
dívKa:
 Hmm. Pa.
 Oba schovají telefon do kapsy, jdou ke svým 

svetrům a obejmou je.
 Ofélie a Jen stále drží telefon u ucha, 

zatímco objímají svetry a mluví spolu přes 
telefon.

oFÉliE:
 Máš večer volno?
JEN:
 Mám.
oFÉliE:
 Půjdeme někam?

JEN:
 Hmm.
oFÉliE:
 Nebo chceš zůstat doma?
JEN:
 Hmm.
oFÉliE:
 Chceš se mnou spát?
JEN:
 Hmm.
oFÉliE:
 Už jsme spolu dlouho nespali. Měsíc. 

Ale taky jsme dlouho nikde nebyli. 
Spolu venku. Chodíme spolu ještě 
vůbec?

JEN:
 Bydlíme spolu. Máme spolu psa.
oFÉliE:
 Na to jsem se neptala.
JEN:
 Půjdeme spolu někam ven?
oFÉliE:
 Tak jo. Kam?
JEN:
 Slyšel jsem od kamaráda ve škole, že je 

dneska nějaká demonstrace. Tak bysme 
mohli tam.

oFÉliE:
 To je ono. Půjdeme demonstrovat. 

To nás oba zaktivizuje, probere 
z letargie, vpustí nám oheň do žil. 
Něco zažijeme, budeme součástí 
většího, důležitějšího celku, který nás 
přesahuje. A pak plní vášně dorazíme 
domů a divoce se pomilujeme ještě 
v předsíni. (Vypadne jí telefon, svetr 
objímá stále pevněji.)

JEN:
 Hmm.
 Ofélie pustí svetr a obleče se do něj. Je velký, 

visí jí až ke kolenům.
oFÉliE:
 Pojď ke mně.
 (Jen se svetru pustí, telefon si strčí 

do kapsy, jde k Dívce, zvedne ji.)

oFÉliE:
 Posloucháš mě? – Záleží ti na mě?
JEN:
 Ne.
dívKa:
 Nezáleží ti na mě?
JEN:
 Jo.
oFÉliE:
 Tak jo nebo ne?
dívKa:
 Tak jo?
JEN:
 Určitě jo.
dívKa i oFÉliE:
 Nevšimla jsem si.
JEN:
 Ale jo.
oFÉliE:
 A nemohl bys mi to dávat víc najevo?
JEN:
 Mám tě rád.
dívKa:
 Miluju tě.
oFÉliE:
 Nic.
JEN:
 Půjdeme spolu na demonstraci.
dívKa:
 Na jakou?
oFÉliE:
 Proti čemu?
JEN:
 Proti politikovi nějakýmu, ne? Proti 

čemu asi.
 Chlapec si obleče svetr a jde k Ofélii. Zvedne 

ji stejně jako Jen předtím Dívku.
oFÉliE a dívKa:
 Stejně mě doopravdy nemáš rád.
ChlaPEC a JEN:
 Jak jsi na to přišla?
dívKa:
 Nemůžeš mě mít rád.
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oFÉliE:
 Neznáš mě.
 Chlapec i Jen pustí obě dívky, obě si 

stoupnou naproti sobě.
STáza:
 Jsem Stáza.
oFÉliE:
 Já jsem Ofélie.
STáza:
 To je nešťastné jméno.
oFÉliE:
 Proč?
STáza:
 Neznáš Hamleta?
oFÉliE:
 Ne, měla bych?
STáza:
 Asi to ani neni nutný.
oFÉliE:
 To je tvůj kluk? (Ukáže na Chlapce.)
STáza:
 Jo.
oFÉliE:
 Hamlet?
STáza:
 Cože?
oFÉliE:
 Ptala ses, jestli neznám Hamleta. 

Tak jsem myslela, že nás chceš 
představit.

STáza:
 (Směje se a chvíli přemýšlí.) Proč ne. 

Může to být Hamlet.
oFÉliE:
 Ale není?
STáza:
 Už jo. – Dal mi k Vánocům kontaktní 

gril.
oFÉliE:
 Co? Kdo?
STáza:
 Hamlet. Můj přítel. Dal mi k Vánocům 

kontaktní gril.
oFÉliE:
 Mně dal přítel roční permanentku 

do bazénu a posilovny.

STáza:
 A cvičíš?
oFÉliE:
 Ne.
STáza:
 A ráda plaveš?
oFÉliE:
 Ne, neumim plavat. A ty vaříš?
STáza:
 Ne. Jen těstoviny s tuňákem. – Neměla 

bys nosit tak huňatej a velkej svetr, 
jestli neumíš plavat.

oFÉliE:
 Proč?
STáza:
 Když spadneš do vody a ta spousta 

vlny se nacucá, ztěžkne. Potáhne tě 
ke dnu. Mohla by ses utopit. A v něm 
budeš plout bazénem, jako bys byla 
už předem zavřená v pytli pro mrtvoly. 
Vydezinfikovaná chlorem.

 Stáza si jde obléct svůj svetr a vezme 
do ruky telefon. Stejně tak vezme telefon 
do ruky Jen a oba začnou ťukat do 
obrazovky v pravidelném rytmu.

haMlET:
 Pojď se mnou na demonstraci.
oFÉliE:
 Nebyl jsi včera? Se svou drahou 

polovičkou.
haMlET:
 Nakonec jsme nešli. Pršelo.
oFÉliE:
 A dneska je nějaká demonstrace?
haMlET:
 Určitě jo. Podíváme se na Síť.
oFÉliE:
 A co budeme na demonstraci dělat?
haMlET:
 Demonstrovat, co asi?
oFÉliE:
 A proč bych s tebou chodila na 

demonstraci, když tam bude spousta 
lidí?

haMlET:
 Najdeme nějakou malou demonstraci.

oFÉliE:
 Ale já s tebou chci být sama. Ty se mnou 

nechceš být sám?
haMlET:
 Chci. Ale spolu sami budeme 

i na demonstraci, ne?
oFÉliE:
 Ne.
haMlET:
 Chceš jít do postele?
oFÉliE:
 Ne.
haMlET:
 Tak já půjdu domů?
oFÉliE:
 Ne.
haMlET:
 Tak máš nějaký plány?
oFÉliE:
 Ne.
 Hamlet chvíli rozpačitě stojí. Pak dojde 

k Ofélii a pomůže jí do svého velkého 
svetru, kam se pohodlně vejdou oba.

oFÉliE:
 Chtěla jsem jít na demonstraci s Jenem.
haMlET:
 Tvůj přítel?
oFÉliE:
 Ano.
haMlET:
 A proč jste nešli?
oFÉliE:
 Pršelo.
haMlET:
 Tak byste zmokli.
oFÉliE:
 Mohl by se mi nacucat svetr a utopila 

bych se.
haMlET:
 V louži?
oFÉliE:
 Jak se jmenuješ?
haMlET:
 Ty to nevíš?
oFÉliE:
 Zapomněla jsem.

haMlET:
 A jak mě máš uloženýho v telefonu?
oFÉliE:
 Nemam. Pamatuju si tvoje číslo.
haMlET:
 Ale vždyť jsme spojení na Síti. 

Tam musíš vídat moje jméno.
oFÉliE:
 Na Síti si spolu nepíšeme. Tak jak 

se jmenuješ?
haMlET:
 Moje jméno nepotřebuješ, když jsi ho 

nepotřebovala doteď.
oFÉliE:
 Potřebuju. Abych věděla, jaký jméno 

mam říkat, když se mě někdo zeptá, 
koho miluju.

 Hamlet vyleze ze svetru, vrací se ke Stáze, 
zalézá k ní do svetru. Ofélie zůstává stát 
sama ve dvou svetrech.

 Jen jde k Ofélii. Zírá do telefonu.
JEN:
 Vidělas to? No ty krávo! Koukni na Síť! 

Ne, fakt, Lio. Dělej! Podívej se na Síť. 
(Cpe jí svůj telefon před oči.) No kde máš 
sakra ten mobil? Furt ho někde necháváš 
válet, jak kdybys ho nepotřebovala. (Vidí 
její telefon na zemi, zvedne ho a snaží se 
jí ho podat, ale Ofélie má ruce schované 
pod dvěma svetry.) Kurva práce. No pak 
se podíváš. rychle na sebe něco hoď. 
Musíme ven. Demonstrace! Už je to 
tady. Velký Zvíře vyhodili ze Sítě. Jako 
normálně vyhodili ze Sítě. Budeme volit. 
Demonstrovat a volit. Budeme zase 
všichni důležitý, chápeš? Každej hlas, 
jakejkoliv. Stačí s sebou jenom mít mobil 
a jít demonstrovat. Hele, už to sem skáče. 
Síť je plná pokynů, ale je to snadný…

haMlET:
 …Každej den jedna demonstrace, musíš 

na ni přijít a oznámit Síti svojí polohu. 
Oni si tím pádem vysledujou, na kolika 
demonstracích seš, a kdo se na nich 
bude během roku vyskytovat nejčastěji, 
stane se Velkým Zvířetem…
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JEN:
 …Chápeš to? Může to být kdokoliv 

z nás!...
haMlET:
 … Kandidáti se na místa musí 

dostavovat vždy s dámou, pánem či 
jakýmkoliv jiným partnerem po boku. 
Nesezdané páry budou automaticky 
diskvalifikovány…

JEN:
 …Lio, pojď, musíme se vzít. rychle!
haMlET:
 (Sápe se ven ze svetru.) Stázo, vezmi si 

kabát. Jdem se vzít.
STáza:
 A kdo bude vládnout?
haMlET:
 Jak kdo bude vládnout?
STáza:
 Kdo bude vládnout ten rok, kdy se bude 

vybírat další Zvíře?
haMlET:
 Kdo by vládl? No asi Oni, ne?
STáza:
 Oni?
haMlET:
 Ano, Oni. Oni! Síť!
STáza:
 Síť?
haMlET:
 Jo, Síť, Stázo! Pojď, dělej, můžeme si 

o tom popovídat po cestě.
STáza:
 Nemůžu si tě vzít. Miluju někoho 

jinýho. Mam někoho jinýho.
haMlET:
 To já taky. Vyřešíme to potom. Teď 

musíme rychle. Vezmi si kabát.
JEN:
 Ofélie! Dělej. A vezmi si deštník! Prší.
oFÉliE:
 Já do deště nemůžu.
JEN:
 Co blbneš? Ještě včera si chtěla demon-

strovat i v dešti. Tak šup. Deštník a hlav-
ně telefon. Nezapomeň si vzít mobil!

oFÉliE:
 Já nemůžu jít do deště. Nikam nejdu.
JEN:
 Jak to myslíš, sakra? Ty si mě snad 

nechceš vzít? Nechceš se mnou mít 
děti? Nechceš se mnou ruku v ruce 
ovládat Síť?

oFÉliE:
 Ne! Nechci nic z toho!
JEN:
 Ty mě nemiluješ?
oFÉliE:
 Ne.
JEN:
 Miluješ někoho jinýho?
oFÉliE:
 Jo! Miluju Hamleta! A nejsem na Síti! 

Už měsíc jsem se na ni nepřihlásila, 
což znamená, že mě odpojili!

JEN:
 Ty ses zbláznila!
oFÉliE:
 Ne! Nemůžu v těch svetrech do vody, 

utopila bych se.
JEN:
 Ty si magor! Vždyť máš dva svetry!
oFÉliE:
 Jeden je Hamletovo.
JEN:
 Koho? Vždyť…
oFÉliE:
 Spíme spolu. Miluju ho. Jeho si vezmu, 

ty si vezmi Stázu. Ona ho stejně 
nemiluje.

JEN:
 Stáza nechodí s žádnym Hamletem.
oFÉliE:
 Já nevim, jak se doopravdy jmenuje. 

Pro mě je to Hamlet.
JEN:
 Víš vůbec, kdo je Hamlet?
oFÉliE:
 Někdo, koho miluju.

JEN:
 Ještě včera ses chtěla divoce milovat 

v předsíni potom, co bysme se vrátili 
z demonstrace.

oFÉliE:
 Ještě včera tě demonstrace nezajímaly. 

Dřív tě demonstrace nezajímaly. Ani 
Síť. Pamatuješ, když Síť ještě nebyla?

JEN:
 Co to povídáš? Síť byla vždycky. 

Jenom jsme o ní nevěděli.
oFÉliE:
 Nebyla. A teď taky vlastně není. 

Odpojila jsem se. (Jde k Jenovi, vezme 
od něj svůj telefon a nedbale ho odhodí 
na zem. Sundá Jenův svetr, který jediný 
stále visí, a snaží se ho do něj nasoukat. 
Jen se chvíli brání, ale nakonec povolí.) 
Jen se trochu snaž, Jene! Vidíš, co 
udělali? Vyhláška povinné lásky. Musíte 
se vzít, chodit spolu ven, potkávat 
se s jinými páry, proplétat se s nimi 
na velkých náměstích. Na starých 
dlažebních kostkách, které dřív možná 
něco znamenaly. Mezi polorozpadlými 
historickými domy, ze kterých se 
staly satelity. Aby všechno a všechny 
propojili. Všechno a všechny oddělili. 
rozdělili. Předělili do složek, udělali 
Projekty. – Dal jsi mi k Vánocům 
permanentku do bazénu a do posilovny.

STáza:
 Dal jsi mi k Vánocům kontaktní gril.
haMlET:
 Dala jsi mi k Vánocům žonglovací 

míčky.
JEN:
 Dala jsi mi k Vánocům analog. Starej. 

Po tvym dědovi. Byl z něj skoro ještě 
cítit ten zápach starýho člověka. Ale já 
se z něj radoval, protože jsem tě miloval. 
Aspoň myslim. Vždycky, když jsi mi 
něco dávala, nebo když jsme se loučili, 
nebo když jsi měla radost, dokázala jsi 
to popsat spoustou slov…

oFÉliE:
 Používáš málo slov. Když jsem byla 

na rok v Anglii, jen jednou jsi mi řekl 
pěti slovy, že ti chybim. Ani nevim, 
jakých pět to bylo. Jen si pamatuju, 
že jsem je spočítala. Pět.

JEN:
 (Počítá přitom slova na prstech.) Je tady 

bez tebe prázdno.
STáza:
 Kristiáne?
haMlET – KriSTiáN:
 Ano?
STáza:
 Já nejdu demonstrovat.
KriSTiáN:
 Musíme. 
 (Kristián vezme svůj a Stázin mobil 

a položí je před sebe na zem, začne 
hrát hudba. K jejich mobilům poklekne 
Ofélie, vezme svůj a společně se Stázou 
a Kristiánem začnou s mobily inscenovat 
svatební obřad.)

oFÉliE:
 Pár číslo 171089.
JEN:
 (Též se svým telefonem, ale zůstává 

na svém místě.) Ověřeno. Sňatek 
povolen.

oFÉliE:
 (Znuděně.) Berete se?
KriSTiáN i STáza:
 Ano.
oFÉliE:
 Můžete se políbit, prohlašuji vás 

za muže a ženu, nezapomeňte 
si aktualizovat manželskou aktualizaci 
v Síti. Děkujeme za využití našich 
služeb. Ještě fotku na Síť a váš Projekt. 
(Přiběhne Jen a vyfotí dva telefony.) 
Výborně. Děkujeme. Další!

 (Hra s telefony končí. Všichni svléknou 
své svetry – krom Ofélie – a drží je 
v rukou.)
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STáza:
 Odchodili jsme po demonstracích 

4 654 758 kroků za devět měsíců. 
Milujeme se, když nám aplikace ze Sítě 
vygeneruje nejpravděpodobnější 
možnost početí. Posílají nám jednou 
za měsíc nové boty. Pevně, tvrdé 
jak beton. Skoro se nedají prošlápnout, 
ale ani necítíte, když vám někdo v těch 
davech šlape po nohou. Pravidelně 
nám také chodí balíčky s jídlem, 
destilovanou vodou a čerstvými džusy 
s dužinou. Přestali jsme pít kávu. 
Kristiánovi už se nezasekávají zrníčka 
kávy mezi zuby. Už ho nedrhnou 
v krku.

KriSTiáN:
 Chtěl jsem se vídat s Ofélií. Milenky 

Síť nezakazuje. Ale Ofélie zmizela. 
Prý na venkov. Odpojila se od Sítě, 
sama od sebe. Nechápu, proč to udělala. 
Je to škoda. Měla nádherné ruce, její 
prsty vždycky tak elegantně klouzaly 
po displeji telefonu. Vždycky upravené, 
nalakované bezbarvým lakem… Asi 
ji už nikdy neuvidím. Vzal bych si ji. 
radši bych si vzal ji. Ale nebyl čas.

JEN:
 „Nemusíš mít v kapse iPod, aby měl 

tvůj život soundtrack.“ To je poslední 
věta, co mi Ofélie řekla, než odešla. 
Doteď nechápu, co mi tím chtěla říct. 
Ale stýská se mi po ní. Stýská se mi 
i po Stáze. Občas mi je Síť vygeneruje 
jako hologram a já se na ně můžu aspoň 
na chvíli dívat, když žena není doma.

oFÉliE:
 Možná se brzy rozpustíme…
 (Hudba. Všichni na Ofélii navlečenou 

své svetry, nahází jí k nohám všechny 
mobily a odejdou. Tma.)
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