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KAM VŮBEC UPŘÍT 
SVŮJ POHLED?
Rozhovor s Radkem Pokorným, grafikem, 
který s námi spolupracuje na podobě bro-
žury a zpravodaje pro celostátní přehlídku 
experimentujícího divadla Šrámkův Písek, 
a letos přispěl svou troškou i při přípravách 
Mladé scény, a to novým logem… 

Co si vybavíš, když se řekne Mladá scéna?
Dokud jsme se spolu nepoznali, tak jsem o divadelním 
festivalu pro studenty nevěděl. Vlastně jsem toho moc 
nevěděl o celém amatérském divadle.

A spojení mladá a scéna, aniž bys znal amatérské divadlo?
Slovo scéna má více významů, jeden z nich je synonymum pro 
divadlo, jiný znamená komunitu. Vzpomněl bych si ještě na víc 
z nich, ale tyhle dva dohromady mi připadají nejvýstižnější. A 
mladá? To může být nedávno vzniklá. Nebo to může znamenat, 
že účastníci jsou mladí. Obojí slibuje kvas.

Můžeš prozradit tvé myšlenkové pochody při vzniku 
speciálních panáčků v novém logu?
S logem jsem si dlouho nevěděl rady, nemohl jsem přijít na 
to, čím vystihnout mládí a divadlo, tedy souhru víc lidí. Až 
asi na dvacátý pokus mi z toho vyklouzli dva unisex panáčci, 
kteří byli stejně jako mladí lidé samá ruka, samá noha. Líbí se 
mi moderní pojetí loga jako dynamického prvku, a protože 
mladí často nevědí, jak na sebe koukat, nebo kam vůbec upřít 
svůj pohled, zkusil jsem toto znázornit měnícím se pohledem 
postaviček. Následně k logu přibyl nápis, kde jsem použil 
písmo Diavlo – každý mladý chce být přeci více či méně rebel 
– a tohle písmo mi přišlo, že to vyjadřuje trefně.

Mohl bys ty sám být účastníkem přehlídky Mladá scéna? 
Nebo jinak - cítíš se mladý?
Mě už bylo čtyřicet let a mám šedivé vlasy, takže kdyby 
mě obecenstvo vidělo na jevišti, asi by mě vypískalo. Ale 
protože mě baví pořád pro sebe i okolí objevovat nové věci, 
nepřipadám si starý.

A nechceš přijet jako divák? Jsi srdečně zvaný!
Za pozvání děkuju. Přijel bych rád, mám v Ústí i kamarády, 

ale koliduje mi termín – v době konání přehlídky jsem na 
závěrečném výjezdním zasedání fotografické akademie, 
kterou studuju.

Co by si měli účastníci v Ústí nad Orlicí objevit?
Myslíš mimo divadlo? Mně se líbí nádraží, jsou to vlastně 
dvě nádraží s jednou nádražní budovou, pak bych doporučil 
pěšky vyjít poutní cestou na Andrlův Chlum, kde je 
rozhledna. A pokud chce někdo vyrazit na výlet, tak Zemskou 
bránu v nedalekých Orlických horách. Doporučil bych také 
zrenovovaný kostel se skleněnou střechou v Neratově. Má 
zajímavou novodobou historii, tu ale prozrazovat nebudu.

Utajené téma přehlídky je letos RODINA. Čím je pro tebe?
Protože mám jedenáctiletého syna i žijící rodiče, jsem zároveň 
otec a syn. Rodina, to je pro mě zázemí, background, který 
jsem přijímal, a teď už spíš poskytuju svému synovi. Rodina je 
místo, kde je člověk nejvíc formován, ale i deformován.  
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Mladá na malý



Děti veselé, Olomouc:
Pokojská
ŽáDNá SExMISE 
TO NENÍ

Rozhovor se souborem Děti veselé

V inscenaci je možné postřehnout mnoho tematických 
rovin. Které z nich si vážíte nejvíce?
Vážíme si především hlavní roviny, tedy života samotné 
pokojské, která je svým způsobem poněkud psychicky 
narušená - vrátila se vlastně z psychiatrické léčebny, takže je 
„v pořádku“, ale normální stále není. Všechny malé epizodky 
se totiž slučují v ní. Ona si žije život jiných lidí – je to takové 
žití života, který je ale vlastně neživot. Ona žije svou vlastní 
prací a vykrádá životy ostatních lidí, není sama vyrovnaná a 
hledá k sobě někoho, koho by mohla mít ráda.

Jak jste hledaly ty mini-příběhy, kterými ona žije?
Řekly jsme si, co by se tak mohlo na pokojích stát – jací 
zajímaví lidé se tam můžou objevit. Ale není to poskládané 
ledabyle. Jednotlivé situace vlastně odrážejí její momentální 
náladu. Navíc tam respektujeme život člověka. Není to úplně 
chronologicky, ale jsou tam vidět různé etapy lidského 
života. To bylo pro nás při tvorbě důležité.

Motiv muže - jaký v tom vidíte záměr a na kolik je 
důležité, že tam chlap musí být?
Důležitost asi tkví v tom, že ona ho vlastně nikdy mít 
nemůže. On tam sice je, ale to, co my vidíme, není její život, 
ale to, co ona nemá, co jí chybí. Je to tedy pouhá představa.

Přemýšlely jste někdy o tom, že byste inscenaci hrály bez 
tohoto mužského elementu?
Tuto ne. Tady to nejde. Život také nejde bez chlapa. A – 
protože to reflektuje život, chlap tam prostě musí být. Žádná 
Sexmise to fakt není.

Jakou nejdivnější situaci jste samy osobně viděly, ačkoli 
jste ji vidět neměly?
(1. Veselá) Jaké je teď kritérium divnosti, že? (2. Veselá) 
Jejda... Já toho divného viděla... (3. Veselá) To ani nevím, 
co mám říct... (4. Veselá) Hodně divné bylo, když jsem si 
na prvního máje sama se sebou chtěla udělat takovou 
romantickou procházku u nás do sadu, jen tak si 
popřemýšlet. Někdo ten sad však využil trochu líp na toho 
prvního máje, což bylo opravdu pro mě divné... (5. Veselá) Já 
jsem viděla pána, jak se vyčůral v tramvaji...
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A CO NA TO VY?

Mně se líbilo, že tam byly chichi scény 
holčiček po fotbale, ale zároveň to bylo 
hodně vážné. Pokojská byla boží. A 
dost lituju, že jsem neměl brýle.

Adam Svoboda

Divadlo se mi líbilo moc a oceňuji 
holky, že se nebály i nahoty. Taky si 
myslím, že si v tom každý může najít 
svůj smysl.

Michaela Holubová

Pro mě je to velice zajímavý pokus 
zaznamenat každodenní fragmenty 
běžného života. Ale stálo by za to 
inscenaci více technicky propracovat.

René Vápeník



RECENZE
O čem se sní pod postelí…
Když jsem byla malá, vždycky jsem si dělala „domečky“, tedy 
svůj, jenom svůj malý svět – pod stolem, za skříní, a třeba 
i pod postelí. Na tohle jsem si vzpomněla při představení 
Pokojská Dětí veselých z Olomouce. A ta holka – Lin – mi 
toho připomněla víc. Třeba, jaké to bylo, když jsem šla do 
první práce, když jsem najednou byla sama mimo domov. Jak 
jsem se někdy cítila osamělá, trapná, hloupá a úplně mimo…

A jak bylo příjemné pozorovat lidi a přemýšlet, co jsou zač, 
jaké mají životy a jestli je třeba trápí stejné věci jako mě. 
Vymýšlela jsem si příběhy. Někdy úplně fantastické, někdy 
banální, sentimentální, někdy jsem byla jen vypravěčem a 
někdy hrdinkou. A takhle jsem viděla pokojskou Lin. Prostě 
holka, pro kterou je všechno poprvé – má první práci, poprvé 
je sama z domova. To je zároveň atraktivní, ale i trochu 
stísňující. Je jako nepopsaný list papíru, ještě nic nezažila, 
nezkusila, a tak zatím jen pozoruje, vstřebává pohledy, útržky 
rozhovorů. 

Jako pokojská je neviditelná, a tak může ty lidi po libosti 
sledovat (ne nemyslím si, že by lehávala pod postelemi 
hostů a slídila jako úchylný voyeur). To si spíš v tom svém 
neútulném pokoji, když přijde z práce, udělá pelíšek a vymýšlí 
si příběhy o lidech, které potkala a jejichž pokoje uklízela. 
Ať už je to parta mladých uhihňaných sportovkyň, které si 
potajmu špitají o prvních erotických zkušenostech nebo si 
zablbnou ve hře na gangstery, smutná vdova, která si do 

hotelu přijela zavzpomínat na svého muže, manželský pár, 
kterému už nepomůže nic – i tady jen otráveně zírají na 
televizi nebo se hádají. Lin by už konečně sama chtěla něco 
prožít, a tak se o to pokusí – láká ji svět, který nezná, a možná 
proto osloví luxusní šlapku, holku, která zná svět. Obdivuje jí 
a doufá, že by mohla být její kamarádka. 

Ale ta iluze může trvat jen na chvíli. Je to podobné i s tím 
klukem, který vstupuje do Linina života a kterého jí ta druhá 
přebere? Nebo si ho taky jenom vysnila? I s tím špatným 
koncem? Kdoví. Celá inscenace je koncipována tak, že si 
můžeme výklad vybrat podle svého. V podstatě jediným 
scénickým prvkem je postel - na ní, pod ní a kolem ní se vše 
odehrává. Je nejen postelí konkrétní, ale zároveň ji můžeme 
vnímat v mnoha různých symbolických rovinách. Může se pro 
nás stát jakoukoli univerzální postelí, znakem místa na světě, 
které je zároveň čímsi důvěrné, známé, ale i jako hotelová 
postel zároveň i cizí, neutrální. 

Můžeme ji ovšem brát i jako symbol toho, co s ní spojujeme – 
odpočinek, samotu příjemnou i děsivou, pelíšek pro důvěrné 
povídání, ale také prostor eroticky lákavý, i spojený s citovým 
odcizením. To všechno mladé herečky (+ 1 herec) nabízejí. 
Trochu naivně, trochu zmateně, až přerývaně, ale zároveň 
s jakousi zvláštní chvějivou energií a autenticitou. A to mě 
bavilo.

Jana Soprová



Inscenace mnohé vybídla k přemýšlení nad řešenými 
tématy – zmiňovala se lesbická láska; voyeurství; 
hledání mladého člověka, který se skrze ostatní 
lidi zkouší zorientovat; neschopnost žít svůj vlastní 
život a nevydařená snaha o to ho zkusit žít; ale třeba 
i přeneseněji život vlastních dětí – zda my jako 
rodiče víme, „s čím si zalézají pod postel“. Petr Váša 
pak doplnil zajímavou myšlenku o „podvědomém 
sebescénování“ – zda hoteloví hosté vlastně chtějí, 
nebo nechtějí být sledováni? Jako problematické 
se ukázalo být porozumění příběhu a celku 
inscenace a až přílišná rozpornost dvou linií.  Petr 
Váša k tomuto zmínil: „Očividné nadšení a nasazení 
nedrží pohromadě s ponurým příběhem pokojské - 
představení se tím rozpadá na dvě části – jedna část 
energická, druhá klokotná. Připadá mi škoda živelnou 
atmosféru a elán zatěžkávat pseudointelektuálním 
názorem.“ I Ema Zámečníková a Ewan McLaren 
oceňovali zaujatou existenci dívek na jevišti a 
dovedné zacházení s řadou zajímavých prostředků, ze 
kterých vznikaly jímavé či vtipné obrazy. Doporučení 
byla (vedle zásahu do scénáře směrem k podpoře 
hlavní linie postavy Pokojské a hlubšímu nahlédnutí 
do jejího života) dále mířena k lepšímu zacházení 
s temporytmem (především u přestaveb mezi 
situacemi) a k zamyšlení se nad otázkou, zda se má 
jednat o „kaleidoskop různých obrázků, tedy spíše o 
jistý výčet, nebo o kauzalitu, kde od začátku jedna věc 
podmiňuje druhou“ (Luděk Richter).

-kos-

DISKUSE O INSCENACI:

RECENZE
Magda Veselá i její děti vynikají vždy touhou hrát o něčem, co cítí 
jako svůj živý a společensky aktuální problém, často i vyhrocený 
až ke kontroverznosti. Snad i díky tomuto autorskému přístupu 
(ve smyslu plného autorství inscenace) většinou vyzařují na 
jevišti pozoruhodnou samozřejmost autentického bytí. A zcela 
jistě díky němu jdu se souborem po celý čas přitahován jeho 
zjevnou potřebou něco mi sdělit. Problém je jen v tom, že nevím 
co; v jednotlivostech většinou ano, v celku ne.
Inscenace začíná příchodem dívky Lindy do pokoje, 
charakterizovaného postelí; ohmatá si ho, jako by si ověřovala, 
že je vše na svém místě či jako by se s ním loučila. Převlékne se, 
část věcí z kabelky zahodí do koše a s těmi, které zachovala, a 
odhodlaně odchází do nového zaměstnání pokojské. Zde ji pak 
v dalších obrazech vidíme skrytou pod postelí, na níž a kolem 
níž se odehrávají nejrůznější situace hostů: hned ta první s pěti 
dívkami nastolí téma líbání s ženami či muži, na něž později 
naváže situace skupinového sexu (pomocí barbien a kenů) ústící 
do pozvání jedné z prostitutek, sblížení s ní a plánování společné 
cesty k moři, která se neuskuteční. Mezitím ovšem vidíme 
nespočet jiných situací, které žádný vztah k tématu lesbické lásky 
nemají: dívky hrající si na gangstery, vyprázdněný telefonát s 
matkou, žena evokující si rozkládáním fotografií po podlaze a 
uleháním na rozložený oblek ztraceného (zemřelého? odešlého? 
) manžela, rozvádějící se manželé…
Hlavním problémem, k němuž nedostávám klíč, je pro mne to, 
zda má jít jen o sled obrázků - mozaiku či kaleidoskop zážitků 
hotelové pokojské, sledovaných (reálně či jakoby?) zpod 
postele hotelových hostů (čemuž by napovídala sbírka relikvií 
či předmětů doličných, které si na závěr uzavřené v igelitových 
pytlících vystavuje na nástěnku ve svém pokoji), nebo o 

kauzální řetězec zážitků, který jí vede ke konkrétním cílům, 
jež se pokouší jednáním naplňovat (čemuž napovídá zejména 
vazba mezi počátečním rozhovorem dívek o líbání, pozváním 
prostitutky, s níž zažije lesbický románek, zakončený zklamáním, 
když partnerka nedorazí k smluvenému letu k moři –  k čemuž 
bychom  pak mohli přiřadit i úplný závěr, v němž se definitivně 
zabydlí v dobrovolné klausuře pod postelí).
Tentokrát jsou členové souboru i spoluautory dramaturgické 
složky inscenace - a snad právě tato kombinace výchozí 
předlohy a vlastních vstupů je příčinou jisté nevyrovnanosti 
i ne úplné srozumitelnosti inscenace. Domýšlím se, zda ke 
kauzálně provázaným motivům předlohy nebyly přidány vlastní 
situace, které mají hodnotu výpovědi či vlastního pohledu, ale 
nevytvářejí společné téma, nebo jsou jen zábavným zpestřením 
(např. zmíněná groteska s hrou na gangstery).
Příčinou oné nejasnosti či neurčenosti, na níž troskotá 
srozumitelnost inscenace a tématu, je také stavba celé 
inscenace: obrazy se za sebou řadí lineárně bez větších důrazů, či 
temporytmických a dynamických proměn.
A ještě jedna poznámka. Ústředním jevištním objektem je 
postel – z dějového hlediska zcela logicky, neboť ona je znakem 
hotelového pokoje i úhlu pohledu hlavní hrdinky. Tato postel je 
zcela konkrétní objekt, který místo přesně určuje; jenže místo 
děje se proměňuje – na začátku a pak ještě dvakrát či třikrát 
nejde o hotelový pokoj a jednou jde dokonce o letištní halu, 
kde je postel čistým nonsensem. Zároveň je však chtě nechtě i 
metaforou určitých životních situací – spánku a lásky; a otázkou 
je, zda je tento význam na místě ve všech zobrazovaných 
situacích.

Luděk Richter



MÍT TAM NěJAKý PŘESAH 
ANEB ŽONgLOVáNÍ NEBO DIVADLO?
„Je mylnou domněnkou, že žonglují jenom ruce. Žongluje celý 
tělo. Člověk se musí tak nějak vnitřně a tělesně stát součástí 
žonglovacích míčků. Pak to teprve začíná fungovat.“
„Neviděla jsem žonglovat slepého člověka, ale viděla jsem 
žongléry, kteří žonglují poslepu.“ 
„Nikdy nevím, kam se to bude vyvíjet. Záleží to strašně moc na 
těch lidech, jací jsou, jak se do toho ponoří, taky trochu - jak 
jim to jde. A - kam to oni sami chtějí směřovat. …protože cest 
žonglování je moc.“

Útržky z rozhovoru s lektorkou a herečkou Adélou Kratochvílovou, 
jejichž společným tématem je právě to, co Adélu nepopiratelně 
nejjasněji vystihuje – žonglování, by byly jistě možnou cestou, 
jak vám ji představit. Avšak po našem společném rozhovoru, 
dovršeném večerním představením jejího souboru Kufr, si myslím, 
že stojí za to upozornit a nabídnout k diskusi ne její zdatnosti 
žonglovací, kejklířské, pohybové, ale  ty „obecněji“ divadelní, 
příběhové, poetické...

Když potkáte Kufr na ulici, vidíte posun ryze dovednostní 
cirkusové show k zobrazení vztahů mezi kejklířkami (jí a 
Dášou Trávníkovou) v jistém příběhu. „Předvádět jenom tu 
dovednost je vlastně docela nuda, pokud teda člověk není 
špičkový žonglér… Nám jde i o to mít tam nějaký přesah, o 
vznik komických situací.“ Komika, gagy a skeče, možná třeba i 
groteska ve spojení s žonglováním vás asi zas tak nepřekvapí, 
chápu, ale co jste říkali spojení žonglování (a pohybových 
a pantomimických kreací) s vážným tématem? Respektive 
dokonce tématem z nejvážnějších – 2. světové války a 
holocaustu?

O vzniku inscenace Židovka aneb Žonglování se životem Adéla 
vypráví: „Ten nápad nebyl úplně přímý. Původně to mělo být 
představení spíše o žonglování, o tom, jak se žonglování vyvíjelo - 
má tři tisíce let starou dokladovanou historii. Chtěla jsem tam mít 
příběhy z různých období historických a když jsem se dostala ke 
2. světové válce, našla jsem knížku Dvorní šašci Viktora Fišla, kde 

je jednou z hlavních postav právě žonglér. Ten v tom koncentráku 
opravdu žongluje a je bavičem hlavního SS-Manna.  Ale takhle 
surově jsem to uchopit nechtěla, to by potřebovalo opravdu 
špičkový výkon žonglérský. V tu chvíli jsem si ale vůbec připustila 
tu možnost, že by se téma holocaustu dalo spojit se žonglováním. 
A pak se to vyvinulo tak, že ten příběh byl tak silný, že jsem to 
obrátila a hlavní příběh je z holocaustu a do toho tam jsou jen 
drobné odbočky historické.“

Takže opravdu - žonglování a vážná témata? Inscenace 
Židovka… nabídla několik možností této netradiční 
kombinace, troufám si říct, že někdy více a někdy méně 
tematicky či atmosféricky nosnou. „Spíš taková poesie to 
dneska bude. Žonglování se tam promítá jako nějaký vnitřní 
svět. Nějaký únik nebo symbol vnitřní svobody, ve kterém ona 
je svobodná.“ dodává k tomu Adéla. 

V Roškotově divadle, které v kombinaci s bouřkou připomnělo 
divadlo jako umění chvíle teď a tady, jsem na jednu stranu 
vzpomněla na předloňskou inscenaci Postav na čaj Cirkusu 
Mlejn a jejich precizní akrobatické kousky, na stranu druhou na 
civilní a zároveň silně emotivní činoherní inscenaci obdobného 
tématu koncentračního tábora Kdyby bylo nebe… Studia 
Divadla Dagmar. U Kufru jsem se stále nemohla rozhodnout, 
na jakou stranu se při vnímání celku přiklonit, navíc mi jako 
třetí rovina vyvstávala ještě jakási didaktičnost, která mi trochu 
zbytečně motala hlavu a bránila ve větší odvážnosti inscenace.

Nechci se vůbec pouštět do recenzování inscenace, jen 
vyzývám k debatě a zamyšlení nad tímto, jistě v mnoha 
směrech inspirativním kouskem, který pro mne (a to 
bezesporu) ukázal Adélu Kratochvílovou – ale nutně i 
Dášu Trávníkovou a Lubora Pokludu – jako silné osobnosti 
s osobním kouzlem. A kouzlem artistním žonglovacím a 
klaunským? Nebo divadelním? 

-kos-

Žonglování  - Adéla Kratochvílová
Seminář



Pedro ve vedru, 
Nové město na Moravě:
Třikrát člověk, čili život
STAČIL BY JEDEN 
SKUPINOVý ČIN

Kapitola 23: Rozhovor - Když se skupina, 
která ví, proč a jak něco hraje, baví s re-
daktorem, nevyjde z toho nonsensový 
román, ale „ouisensový“ rozhovor.

Jaký smysl jste našli v Jandlových nesmyslných textech?
Asi v tom, že když se podíváme do minulosti, říkáme, jak 
to bylo úžasné a skvělé, a opačně máme chuť budoucnost 
kritizovat. Přitom je to obojí v podstatě svým způsobem 
pořád stejné. Jinačí, ale furt stejné.

Jakým způsobem jste hledali tuto divadelní podobu 
původně rozhlasové hry?
Nejdřív jsme si potřebovali vyložit samotný význam hry, 
protože některé pasáže jsou velmi nejasné. Napasovali jsme 
na ně nejprve nějaký význam a potom vymýšleli jednotlivé 
situace, jak by měly vypadat. Důležité je, že je to původně 
jenom jedna hra, jenom jednou se odehraje příběh - my 
jsme to vystříhali a opakovali - cyklili.

Přidávali jste si i své vlastní texty, aby vám to pomohlo 
dát požadovaný smysl?
Text je původní, pouze je proškrtaný. Některé scény jsou 
vyškrtané úplně, protože se nám nehodily do příběhu, 
některé scény mají naopak text kompletní.

Pokud byste se měli aktuálně zařadit do jedné ze tří 
zobrazených fází příběhu, která by to byla?
Určitě ta druhá. I kdybychom byli v roce 2300, byli bychom 
z aktuálního pohledu zase ve dvojce - vždy je přeci nějaká 
minulost a budoucnost.

Kolik činů si myslíte, že musíte ještě vykonat, než se 
dostanete do vězení a následně na popravu?
No on by asi stačil jen jeden - skupinový.

-kon-

A PROČ VY SE JMENUJETE PEDRO VE VEDRU?
První díl detektivního seriálu, ve kterém pátráme po původu 
roztodivných názvů souborů.
Přemýšlíte-li, jak nejlépe a originálně pojmenovat váš soubor, 
rozhodně hledejte inspiraci u Peder. Mají hned několik 
zaručených způsobů, jak na něj přijít. Každý člen včetně 
vedoucího (!) má odlišný názor na cestu, po které k názvu došli. 
Jisté však je, že cesta nebyla nikterak jednoduchá, ve většině 
případů by se za ni nemusel stydět ani hrdina sáhodlouhých 
eposů. Toť otázka, které zrození jest pravdivé!
První verze „Vlasatý, vousatý Pedro ve Vedru“, jež byla 
autoritativně zamítnuta samotným vedoucím souboru, 
zmetamorfovala do dnešní podoby Pedro ve vedru. Název 
souboru však také mohl vzniknout úplně jinak, a to z 
improvizované etudy o kávě a čaji, kde měl Pedro úlohu 
nebohého poslíčka mezi dvěma na nože se nenávidějícími 
sektami. Nedivme se proto, že mu z neustálého pendlování bylo 
pořádné vedro. Chudák Pedro. A tak se zrodil Pedro ve vedru. 
Teď přicházíme sice s nejméně napínavou verzí příběhu, ale 
možná právě tou nejpravdivější: Pedro ve vedru byl zkrátka 
výkřik do tmy: „Pédró vé védrůůůů“… A jestli neumřeli (a my 
jsme se včera přesvědčili, že ne), tak se tak jmenují dodnes.
A tak skončilo naše pátrání, a je jen na vás, jaké verzi uvěříte. 
Ale možná bude nejlepší, když se jich zeptáte sami a oni třeba 
přijdou se čtvrtou verzí, neméně vtipnou a originální. Tak teď 
už zbývá jen popřát Pedru mnoho dalších let úspěšné tvorby, a 
ať nikdy neztratí svou chuť, která nás na nich právě tolik láká… 
Jdem si dát Pedro?

Romana a Bára



RECENZE
Kolovrátek života
Texty Ernsta Jandla jsou pozoruhodné literární útvary, 
o možnosti jejich inscenování jsem však měla značné 
pochybnosti. Jak se ukazuje na příkladu souboru Pedro ve 
vedru z Nového Města na Moravě, může taková krmě uvařená 
z Jandlových textů chutnat docela zajímavě.

Soubor se inspiroval experimentální rozhlasovou hrou Pětkrát 
člověk a vytvořil svou vlastní (scénickou) verzi Třikrát člověk 
čili život. Na variabilně řešené black-and-white scéně nápaditě 
využívá tvárnosti velkého kusu plátna, které se společně s 
protagonisty stává jakousi další postavou a zároveň hlavním 
scénickým prvkem (ať už vytváří porodní sál, talár soudce či 
hospodský pult). Atmosféru dotváří dobře vybraná kolovrátkově 
znějící hudba, která do značné míry rytmizuje „děj“, tedy epizody, 
které ve třech (blíže neurčených) obdobích, ale pojmenujme 
je minulost – přítomnost – budoucnost, předestírají model 
lidského života od narození (porodnice) k smrti (poprava), s 
jednotlivými zastaveními v různých obdobích života – dětství, 
škola, vojna, soud. Na konci – po posledním soudu jsme zbaveni 
života, neboť každý z nás se nějak provinil (ať už skutečně, nebo 
potenciálně).

Zatímco v prvním „běhu“ je celý průběh líčen velmi důkladně, 
promyšleně, až zdlouhavě, v tom dalším už je cyklus zkrácen 
o některé „zanedbatelné“ epizody, je více karikovaný, v 
posledním běhu už sotva stačíme zaznamenat záblesky 
okamžiků. Člověk se tu stává jen jakýmsi materiálem, který 
nestojí historii za příliš pozornosti. 

Na jedné straně tedy tento mozaikovitý příběh celkem přesně 
definuje, jak to v životě chodí (ne, že by nás všechny čekala 
poprava), ale jak zní v písni „nakonec jsme na tom všichni 
stejně“, a že od „trestu smrti“ není pro nikoho úniku. Na 
druhé straně je tu zjevně kladen důraz na formální stránku 
věci. Soubor si s tématem i jednotlivými prvky sympaticky 
a vynalézavě vyhrál. A to jak v již připomenuté hře s černým 
plátnem (v kontrastu se stylizovanými kostýmy či nahými 
těly), tak i s variacemi na jednotlivé etudy.   

Jedná se tedy o velmi stylizované dílo, s důrazem na 
symboliku a zkratkovitost, které nemusí každému sedět. 
Přece jen z něj trochu čouhá to, že se nejedná o dílo současné 
a že jde spíše o konstrukt. Výrazné pohybové stylizaci by 
chvílemi prospěla větší přesnost provedení.  Nicméně, 
inscenace má rozhodně něco do sebe, volbou předlohy a 
způsobem práce s ní ukazuje sympatickou invenci souboru.

Jana Soprová

Výraz životního pocitu
Absurdno a nonsens patří k nejfrekventovanějším jevištním 
žánrům. Stále se zamýšlím nad tím, zda jde o pouhou módu, 
nezávazný a zábavný únik před pochopením a řešením 
životních problémů, či výraz životního pocitu. V případě 
Novoměstských chci věřit, že jde o to poslední – vede mě 
k tomu nejen volba předlohy Ernsta Jandla, ale i množství 
energie vložené do inscenační práce.

Volba jevištních prostředků a obrazy z nich vytvářené jsou 
vtipné, nápadité, barvité, veselé… - přesto problém jaký 
celkový smysl, jaké vazby odkud kam chtějí budovat, ve mně 
zůstává.
Jistý vývoj, nabízející téma, nese princip Jandlovy kompozice 
hry: zrychlování, zjednodušování, zvětšující se zkratkovitost 
procesů nemilosrdně semílajících člověka v moderním světě 
a činícím z něj pouhý materiál drtivého mechanismu.
A ještě jednu otázku, svázanou s radikální proměnou 
některých jevů v současné době, jsem si kladl: co dnes 
říká mladým lidem, kteří se s povinnou vojenskou službou 
nesetkávají, téma vojna, které se tu opakovaně objevuje jako 
důležitá součást života, semílající člověka?

Luděk Richter



A CO NA TO VY?

Mělo to strašně dlouhé přestavby. 
Představení bylo absurdní v tom, že 
během samotné přestavby se řekl celý 
obsah následující scény.

Jakub Maksymov

Jandlův text je hodně literární a málo 
divadelní. Ale soubor se s tímto faktem 
pral vědomě a dobře. I když mezery 
tam pořád jsou.

Šimon Stiburek

Bylo zřejmé propojení s prvním 
představením charakteristickým 
střihem, který byl občas delší než 
samotná scéna. Také jsem viděl 
problém v převodu rozhlasové hry na 
jeviště.

Lukáš Černý

Mezi prvními dojmy padaly možná paradoxně 
protichůdné názory: „Začátek mě zaskočil – krátký 
kousek, tma, přestavba, další scéna, tma… – zděšení. 
Ale tak od šesté scény mě to začalo bavit a při 
opakování mě to zafungovalo úplně nejvíc a rád 
jsem se díval až do konce.“ versus „Na začátku mě to 
bavilo, ale pak mne ty přestavby ničily a trpěl jsem 
víc a víc.“ Vše se částečně osvětlilo, když se diskutující 
snažili zasadit inscenaci do druhu a žánru. Výstižně 
se to dařilo především lektorskému sboru - Ewan 
McLaren inscenaci označil jako „komentář o současné 
společnosti – škodolibý a vtipný zároveň“, Petr Váša šel 
do většího extrému: „dadaisticko-pankový nihilistický 
kabaret“. Tuto formu pak rozvinul ve svém lehce 
nadsazeném komentáři: „Tématem je, že všechno je na 
nic, ne jen tak nějaká karikaturka. Po několika prvních 
scénách jsem nebyl schopen zaujmout kritický 
stanovisko – ten ležérní přístup byl okouzlující a k 
tomu žánru to sedí. Pravý nihilistický kabaret musí být 
nezábavný – ať to hrají dvě tři hodiny pořád dokola!“ 
Ema Zámečníková vedle připuštění jisté, méně či více 
vyhrocené a méně či více záměrné, ležérnosti přesto 
upozornila na nedbalou práci s Jandlovým jazykem 
a jeho původně precizní formou, ve které Jandl umě 
na malé ploše řekne vždy strašně moc. Několikrát 
bylo zmíněno i slabší pointování některých situací 
a kolísající přínosnost divadelního zpracování „nad“ 
samotný Jandlův text. Spíše jako perlička se otevřela 
i forma uvozování jednotlivých scén – někomu 
vadila méně kvalitní reprodukce hlasu a volal po 
„konferenciérovi“ naživo; ti pohybově aktivnější 
oponovali názorem, že jim při otočení hlavy neušla ani 
ta vizuální stránka: „Viděl jsem do kabiny – stále stejně 
ohromně nadšený vyvolávač zadávající stále to samý 
– navíc krásně nasvícený – úplný výtvarný protipól k 
jevišti – možný bůh!“

-kos-

DISKUSE O INSCENACI:



VšE JE CáKLé
Mladá scéna v Ústí nad Orlicí je spjata už navždy s výšlapem. Když se přehlídka 
studentských divadelních souborů přemístila z Náchodu do Ústí, založila se výletní 
tradice. Pravda, první rok jsme výlet ne moc chytře naplánovaly na konec přehlídky, 
a tak jsme si na rozhlednu Andrlův Chlum vylezly jen samy s Lenkou Janyšovou, 
ale poučily jsme se, a od té doby se vycházkou začíná a široko daleký okolní svět 
z Andrláku předloni i loni viděla už pěkná řádka mladých divadelníků. Letos 
už to chtělo změnu (směru). Ani já jsem nevěděla kam... Párkrát se mi to Lenka 
snažila vtlouct do hlavy, ale název místa byl pro mě tak šílený, že jsem ho vždycky 
úspěšně zapomněla. Až sama cesta do CAKLE (ne Cvakle, ani Cykle) a pomůcka Evy 
Spoustové, že je vše CÁKLÉ a ještě kolem CÁKA voda, mě snad donutí si pro vždy 
zapamatovat tábořiště, které sice je součástí města Ústí, ale člověk si tam připadá 
úplně jako v přírodě. A řekněte, copak jste už někdy opékali si buřty pod deštníkem? 
Pro mě to bylo „zase něco poprvé“ a chtěla bych poděkovat všem odvážlivcům, kteří 
se vydali na cestu i s jistotou deště za patami, v zádech a nakonec i nad hlavou a na 
tácku s hořčicí.                                                                                                                             -jas-

Výlet za kapkami deště
Může zníti cákle
cíl s názvem Cakle
ale je to tak
buřtíky tam se opékají
za příznivého deště
co chcete ještě?
deštník nad ohněm
sen a jsi v něm.



Čtvrtek 21. června 
8.30–12.00 / 9.00–12.30 semináře (psaní od 10.00) 
14.00 Q10, Hradec Králové – Mnoho povyku pro nic, 70 min. MS
15.30 Studio Divadla Dagmar, Karlovy Vary – Hledání – Suchen 
aneb vyprávění páté, 50 min., RD
16.30 diskuse, zahrada
19.00 DS FLG, Most – Pěnkava s loutnou, 40 min., MS
20.00 Relikty HMYZu, Praha – Faidra běží o život, 65 min., RD
21.15 diskuse

Pátek 22. června 
8.30 –12.00 / 9.00–12.30 semináře (psaní od 10.00)
14.00 Divadlo Po přechodu, Liberec – Hledání přítomného času, 
55 min., MS
15.15 NAZABITÍ, Brandýs nad Labem – Kdopak se vám vo to vů-
bec prosil, 60 min., MS
16.30 diskuse, zahrada
19.00 Divadlo DOMA, Svitavy – Sedm kroků od prádelny, 60 
min., MS
20.15 Štěk, Opava – Pyšná princezna, 30 min., KD
21.00 diskuse
22.30 film na přání, MS

PROgRAM

Na Mladé scéně uvidíme patnáct inscenací z krajských přehlídek, ale jde pouze o část ze všech letos doporučených inscenací. 
Dohromady jich totiž bylo dvacet osm! Studentské divadelní soubory rozhodně nezanikají, spíše naopak, rozšiřují se do všech 
světových stran, přibývají a roste také jejich kvalita, ale na celostátní přehlídce zkrátka není prostor pro tolik souborů. Není 
možné (hlavně časově) odehrát vše, co lektorské sbory z krajských přehlídek právem doporučují… Programová rada Mladé 
scény se tudíž musí vždy (stejně jako letos) rozhodnout jen pro větší polovinu inscenací. Tři soubory se staly náhradníky pro 
případ, kdyby některé z vybraných souborů nakonec vypadly. 

Tři náhradníci:
YOUNG Prkno Veverská Bytýška, O babičce, která si vyhodila z kopýtka
Škytafky ZUŠ R. Schummana Aš, Hoř baby hoř
EĎAS – Experimentální Divadel. Amat. Soubor při Gym. Moravský Krumlov, Panoptikum Obutý pes

Soubory, které se už bohužel z časových důvodů do programu MS nevešly, si ale rozhodně zaslouží aspoň krátkou zmínku, 
protože doporučení získaly stejným způsobem, jako soubory, které zde uvidíte:
Divadlo Point při GJW Prostějov, Umění milovat podle Ovidia
Problém Divadla Point, Prostějov, Velký šéf
Centrální zádrhel, Strakonice, Drzoun
Lannovka 2, České Budějovice, Tři ženy navíc
DS NUM, Jihlava, Švédský stůl
Roztočená Vrtule, Slaný, Vlak do Procoptonu
Studentský soubor divadla Vydýcháno, ZUŠ Liberec, Když nejde o život…
Ex(zuš) Ústí nad Labem, (V)hodné tělo
Zpátečníci, ZUŠ Štítného Praha, Tančírna
Jednabáseň, ZUŠ Jižní Město Praha, Nazí
Gratulujeme těmto souborům k doporučení na celostátní přehlídku studentských divadelních souborů Mladá scéna 2012 a 
těšíme se na setkání kdekoliv jinde, kde bude příležitost tyto inscenace zhlédnout.

Lenka Huláková

INSCENACE, KTERé NEUVIDÍME, 
ALE VLASTNě BYCHOM MOHLI, 
KDYBY SE VEšLY…

Kdo páchá Mladou na malý?
Kamila Kostřicová, Jonáš Konývka, Luděk Horký, Jana Soprová a 
Luděk Richter (recenze), Lenka Huláková, David Slížek (zlom)


