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AnArchie hýbá 
MlAdou scénou
Koperníkovský obrat - tak by se dala krásně 
definovat proměna utajeného tématu pře-
hlídky minulého ročníku v ročník letošní.

Od samoty (a otázek: Co děláš, když jsi sám? Jak se cítíš, 
když jsi sám?) jsme se obrátili na rodinu (a otázky: Co je pro 
tebe rodina?) - z intimna do společnosti; z klidu do „plna“; z 
individuality do kolektivu.

Přes všechny snahy Lenky třetí (Hulákové) mít v otěžích celou 
rodinu Mladé scény (od účastníků přes redaktory a lektory po 
organizátory v Ústí), se jí nepodařily utajit dva anarchistické 
činy:

1. Pro Děti veselé byl jejich středeční 50minutový špíl 
málo, museli tak hrát sotva dvě minuty po doznění tohoto 
oficiálního špílu i o přestávce. Anarchistické překvapení bylo 
Lence utajené a týkalo se utajené nové RODINY H.

2. Ani Lenka (zmíněná třetí) netušila, že Lenka druhá 
(Janyšová) anarchisticky vyhlásí před zraky všech 
celopřehlídkovou soutěž o hodnotnou cenu CENU, která je 
zatím utajena. Obdrží ji ten, kdo najde jako první odpověď 
na otázku „Kdo je otec, kdo je matka, kdo je děda a kdo 
babička?“ 

Tak neváhejte a zapojte se do hledání odpovědí spojených 
s letošním přehlídkovým tématem, které vám ale ne-
anarchisticky ne-odtajníme: je to RODINA. Bombardujte 
organizátory zvídavými otázkami a jděte vstříc indiciím! 
Cena čeká!                                                                         -kos- a -kon-

22.6.2012

Mladá na malý

Včerejší běh divadelních postav poznamenala 
hned v úvodu tragická smrt obchodního 
cestujícího, který se cestou na sportoviště stal 
obětí autonehody. Přesto se pořadatelé rozhodli 
závod uskutečnit. Na startu se shromáždilo 
opravdu velké množství běžců, mnozí ovšem 
postrádali pevný charakter a motivaci. Šest postav 
dokonce hledalo autora!
 Hned po startu vznikl problém s dánským 
běžcem (příbuzným královské rodiny), který se 
nemohl rozhodnout, zda běžet či neběžet, a nakonec 
se rozhodl věnovat hodu lebkou. Oidipús, od startu 
znevýhodněn zraněním z dětství, podle očekávání 
závod nedokončil. Stejně tak Gloster – jako oslepený 
narážel do zdi za tribunou a pak se zhroutil, 
nebo Falstaff, jemuž podnapilost znemožňovala 
koordinaci pohybů.  Truffaldino se pokusil vítězství 
ukecat, ale byl diskvalifikován, protože měnil 
dresy. Vyřazení se pak nevyhnul Cyrano, když vyšlo 
najevo, že závodí za někoho úplně jiného.  Za vítěze 
byl zprvu mylně považován Chlestakov, dokud se 
nezjistilo, že byl v cíli již před startem. Faidra běžela 
jako o život, ale stačilo to jen na druhé místo před 
vždy třetím Ivanovem.
 Na prvním místě tak zcela zaslouženě 
skončil Macbeth, byť se nevyhnul podezření, že byl 
k vítězství v podstatě donucen manželkou.
 Další dramatické okamžiky jistě přinese 
zítřejší fotbalový zápas řeckých dramatiků se 
zástupci české divadelní avantgardy.

-skř-

SPORT: BĚŽECKÝ ZÁVOD 
DIVADELNÍCH POSTAV



VĚneČeK Má Váhu
Rozhovor se souborem Divadla Q10

Jak dlouho jste jako soubor spolu?
Tři roky. Vznikli jsme při Základní umělecké škole Na Střezině 
v Hradci Králové. Všichni členové souboru jsou už dospělí. Při 
ZUŠce jsme pořád, ale profilujeme se jako samostatné divadlo. 

Váš režisér s vámi v inscenaci rovnou i hraje. A taky je to váš 
vedoucí. nebo učitel? Texty pro inscenování vybírá on?
(Odpovídá přímo režisér) Pepa Tejkl, známá persóna 
amatérského divadla, tragicky zemřel. A já po něm děcka 
podědil. Společně jsme blbli, vytvářeli různé autorské 
kousky, až jsem došel k Williamu Shakespearovi, kterého 
mám moc rád! Tyhle mladý lidi jsou právě v nejlepších letech 
a Shakespeare je skvělá výzva.  Chtěli jsme ho udělat hodně 
živelně. Bez přehnané pokory. Profesor Hilský řekl, že je 
nemravné umravňovat Shakespeara. Konstatoval to strašně 
hezky. My se snažíme mravní nebýt.

Vy ovšem neděláte překlad Martina hilského…
Hrajeme překlad pana Joska. Ten je jakoby archaičtější, 
což je krásný kontrast k tomu, jak s textem při scénování 
nakládáme, z čeho všeho si děláme legraci,  jak akcentujeme 
situační humor.

A jak vlastně zkoušíte? Jak u vás vznikají dramatické 
situace? Kdo všechno přináší  nápady? A umíte se 
nápadů občas i zbavit?
My hlavně improvizujeme. Během zkoušek, ale i při 
představeních! Co se týče vylučování, zbavili jsme se spousty 
vtipů. Zůstávají jenom ty fóry, za kterými si stojíme, protože jsou 
funkční. A pozor, některé fóry vymýšlejí i sami diváci. Když se 

s nimi po představení bavíme, tak třeba něco plácnou, nějaký 
nápad nebo jazykový fór, a my ho pak použijeme.

Kdo se při zkouškách na inscenaci dívá, když je režisér na 
jevišti.
Když jsem to režíroval, tak jsem seděl převážně v hledišti. Na 
jevišti byl místo mě kluk, který nám dělá swinga. 

To máte?
Jo. Máme člověka, který se naučil všechny role, aby je mohl 
zaskakovat. My vlastně všichni umíme i nějakou jinou, než 
pouze tu svou. Jsme vzájemně zastupitelní.

nemáte pocit, že do některých shakespearových 
dvojsmyslů a slovních hříček zbytečně šlapete? Jaký má 
vulgarita ve vaší inscenaci účel? 
Já bych se k tomu vyjádřil tak, že tohle je Mladá scéna, a 
my jsme mladý, a tohle jsou vlastně věci, který nás zajímají. 
Myslím tím tu tělesnost. Takže si myslím, že to sem patří. 
Když rostete a jste mladej, tak se zajímáte o to, jak vaše tělo 
funguje. Tak to je. 

Jakou váhu má věneček ve vašem souboru?
My máme na bytě obrázek, kterej nakreslila tady Eliášova 
babička, a na něm je panenka, která drží rozbitej džbánek, 
a to má právě znamenat ztrátu panenství. A tenhle obraz je 
těžkej dost. Kvůli rámu. 

Jakou váhu má u vás tedy ten věneček?
Já myslím, že velkou. (Dodal muž)
Já myslím, že ani ne. (Dodala žena)
Já doufám, že z našeho představení to vyznívá jako velká 
nadsázka, jako že věneček míval velkou váhu, ale že doba už 
je jiná. (Dodal režisér)

-luh-

Q10, hradec Králové:
Mnoho povyku pro nic



recenZe
Mnoho povyku pro „nic“ ?
 Přiznám se bez mučení, že jako vášnivého konzumenta 
Shakespeara mě inscenace Divadla Q10 z Hradce Králové 
velmi potěšila. Přesně se totiž přibližuje nejnovějším trendům 
inscenování Shakespeara v jeho vlasti, tedy návratu ke kořenům  
renesanční divadelnosti, které si nedělá ambice na nejrůznější 
aktualizované filozofické, politické či experimentální výklady 
autora. Je to divadlo prvořadě zábavné, kontaktní a dokonale 
promyšlené ve všech scénických složkách. Vše začíná už u 
výběru překladu Jiřího Joska, který je vůči hercům vstřícný a 
dobře se poslouchá, přes citlivé seškrtání textu, takže v příběhu 
zůstává vše podstatné a důležité pro pochopení děje, až po 
přesnou charakteristiku jednotlivých postav (včetně vyrovnání 
se s „přebytkem“ hereček v souboru, tj. proměna Leonata v 
Leonatu, či přiznaně groteskně stylizované role strážníků-
klaunů) a pointování jednotlivých scén. Zarámování příběhu 
principálem (alias Donem Pedrem) dodává hercům jistotu, 
neboť jsou řízeni, hlídani a podporováni přímo z jeviště. Je to 
pravé kočovné divadlo (a přímo jsem si představovala, jak by 
se jeho působivost znásobila na open-air prostoru) a všechno 
je tomu přizpůsobeno. Herci mají sice stylizované renesanční 
obleky, ale zároveň zcela současné tenisky, používá se tu vtipně 
jak scény (s působivou ďábelskou stínohrou Dona Juana a 
jeho „našeptávače“), tak i jednotlivých artefaktů, (výborný 
nápad, kdy rakev může být současně neckami, v nichž děvčata 
šlapou zelí). Takových, nejen vizuálních, fórků je v představení 
spousta (ať jsou to různě velké vábničky, nesnesitelná voňavka 
Benedickova, malování na tělo). Výborné je také využití masek 
- zlosynova zkrvavená tvář i bizarní karnevalové masky - z nichž 
bezpochyby zůstane v paměti rozhovor 
slepice (nebo orla?) a prasete alias 
Benedicka s Beatricí. Stejně výmluvná 
je i pohybová stránka, každá z osob má 
svou originální charakteristickou chůzi 
a gesta, které jako by odkrývaly to, co 
mělo být skryto před ostatními. Drastická 
komika, a pro někoho nepřijatelná 
lascivita, přesně kopíruje nejen 
renesanční přístup k životu (najdeme 
v ní i odkazy na komedii dell´arte), ale 
zároveň na ryze středoevropský drsný 
pokleslý humor Hanswursta. Stejně tak 
přihlouplé výstupy strážníků, nezbytné 
komické vložky Shakespearových her 
(ještě blbější než jsme doufali), které 
odkazují i k němé grotesce. 
 V reflexích diváků (a mnohdy 
i kritiků) si často všímám toho, že se 
buď proti Shakespearovi vymezují 
naprosto (prostě ho nemají rádi), anebo 
mají  představu, že musí být nutně 
hlubokomyslný a jaksi vznešený (to by 
si asi rozuměli s jeho současníky puritány, kteří měli tendenci 
zakazovat hry mj. právě pro jejich lascivitu, tedy proto, že kazí 
diváky). Nikdo z nás ovšem netuší, jak to tenkrát doopravdy 
bylo, a zda pán jménem Shakespeare opravdu své hry napsal. 
Ať už to bylo jakkoliv, ty hry žijí stále, byť jsou často o „ničem“ 
(mimochodem doporučuji studii M. Hilského o Králi Learovi, kde 
ono „nic“ rozvrátilo celý stát).
 Mnoho povyku pro nic, tak jak jsem ho viděla, nejen 
velmi zdařile a sympaticky přiblížilo starý příběh, v němž  se 
hraje o porozumění, lásku, o sex a taky o peníze (byť zde 
byl tento motiv potlačen), ale leccos prozradil i o mladých 
lidech, kteří Shakespeara hráli  a zároveň si s ním hráli. S chutí, 
vynalézavostí a velkou energií. Tak jen doufám, že jim vydrží.

Jana Soprová

Mnoho povyku pro nic
 Deset sympatických mladých lidí vtrhne na jeviště v 
rolích potulné komediantské tlupy, hlásící se kostýmy i dalším 
vybavením k lidovému divadlu. Režie je zručná, umí postavit 
gag, najít nepřebernou řadu nápaditých řešení (vyniká třeba 
obraz Dona Juana, proměňujícího se v ďábla-pokušitele a 
zpět) i vést herce v práci s maskou i ve stínohře. Také herci jsou 
řemeslně velmi slušně vybavení, nabití energií, tvární, schopní 
dodržovat přesný tvar co do pohybu i mluvy, temporytmu i 
důrazu, někteří přímo talentovaní. Hrají Shakespeara živě, s 
vervou a s chutí. To je nepochybný klad – kdo by se chtěl dívat 
na nedomrlé divadlo, jehož herci vypadají, jakoby ani na jevišti 
nechtěli být?
 A Shakespeare nebyl žádný suchar: psal a hrál pro 
alžbětinský dvůr i pro lidové publikum, které nechodilo do 
Globu či jiných divadel na filosofické přednášky o étericky 
útlocitných otázkách filosofického rázu, a věděl, že jeho kusy 
musí žít plnokrevným životem, ke kterému patří nejen to, co se 
vztahuje k nebi, ale i to, co se děje v posteli. To, jak si pohrává 
s dvojsmyslností slov a vět, co se týče sexu, je toho nejlepším 
důkazem. Jeho velikost je ale právě v tom, že dokázal uspokojit 
jedny i druhé a naplnit to i ono. Obojí na úrovni, kterou mu 
můžeme jen závidět. A věděl také, že kdyby tloukl pořád vší silou 
na jeden buben, lidi by ohluchli a přestalo je to bavit.
 Inscenátoři v značně proškrtaném textu do mrtě 
využívají to, co Shakespeare ve směru erotiky nabídl a důkladně 
to vyhrávají. A co víc, mnohé další přidávají – vše v témž směru: 
takže si užíváme všelikého vzájemného ohmatávání, lehce i 
těžce obscénních gest i slov, a dovoluje-li to situace, i nějakého 

toho močení či jiných výronů tělesných. 
Je to divácky vděčné, někdy i podbízivě 
laciné. Nadto: dějová linka, zápletka a její 
řešení se pod tíhou těchto vtípků ztrácí a 
rozpadá a téma Shakespearovy hry mizí, 
nahrazeno snad jen „tématem“ uhranutí 
tělesností.
 Divadlo unese prakticky cokoli 
– nahotu, krutost, vulgaritu… - a ty 
nejvyhrocenější prostředky mohou být 
nejúčinnější. Pokud ovšem jsou funkční a 
necítíme v nich samoúčelné exhibování 
odvahy vystrčit na diváka zadek, nacpat 
mu do uší co nejvíc vulgarit, předvést co 
nejvíce fekalismů a co nejvícekrát chytit 
partnerku za ňadra, partnera za přirození 
a pokud možno co nejnaturalističtěji 
předvést soulož či alespoň přípravu k ní.
 Nejde o pokrytectví těch, kteří se 
tváří, že sex neexistuje nebo je nezajímá, 
ani o stařeckou prudérii. Jsou věci, které 
mají svůj půvab právě a jen mezi těmi, 
mezi nimiž se odehrávají a vystaveny na 

trhu působí poněkud ordinérně. A je jistá těžko definovatelná 
míra, kdy začíná platit, že čeho je moc, toho je příliš. Silných 
prostředků, silných slov, gest i situací se totiž musí užívat jako 
šafránu.
 Poslední má otázka nad touhle řemeslně velmi 
dokonalou inscenací je, proč ji vlastně mladí amatéři hrají? 
Rozumím tomu, že je baví pohrát si s dráždivou sexualitou, 
rozumím i tomu, že úspěch těší. Ale proč tak usilovně 
napodobují velké profesionální divadlo bez vlastní účasti 
myšlenkové, mi zůstává záhadou.

Luděk Richter



Inscenace vzbudila rozporuplné reakce, a to jak mezi 
studenty, tak v řadách pedagogů a lektorů.
Jako první byly na diskusním fóru zformulovány 
pozitivní reflexe: bylo to úžasné, inscenace měla 
strhující tempo, byla zábavná, měla vtip. Kladně bylo 
přijato herecké nasazení i profesní zdatnost, ovšem 
také práce s živou hudbou!
Negativní kritika na sebe nechala chvíli čekat, 
nicméně dostavila se. Její představitelé měli problém 
s obscénním humorem: „Za každou cenu vtip, rozemlít 
ho, co to jde, a vrazit ho tam šestkrát“. Obhájci 
inscenace kontrovali tím, že co se týče humoru, vadily 
jen jednotlivosti, které zbytečně kazily celkový dojem. 
Následovala debata o tématu inscenace. Otevřel ji 
názor: „Téma jsem tam žádné neviděl, myslím, že si to 
chtěli jenom užít. Nevím, jestli je to špatně. Užívali si 
to moc.“ 
Ewan McLaren s odvoláním na Petera Brooka podotkl, 
že byl drsný humor v inscenaci namístě.  Ema 
Zámečníková vysvětlila, že i když přišla inscenace 
ze ZUŠ, na které sama působí, viděla ji dnes poprvé. 
Dodala, že je hrdá na to, že jsou inscenátoři z Jesliček. 
Vyzdvihla profesní zdatnost a osobní kouzlo herců, 
zejména pánů. Po tématu nevolala, připomněla, 
že hravost s divadelními prostředky se může za 
určitých okolností stát sama o sobě tématem!  
Jako první ovšem pojmenovala i jeden zásadní 
problém inscenace, totiž fakt, že hře chyběla jedna 
z významných kvalit amatérského divadla v podobě 
osobní výpovědi tvůrců.  
Petr Váša pochválil ztvárnění strážnických scén, 
celkový temporytmus inscenace a její dynamiku. 
Za diváky, kteří inscenaci zcela nepřijali, promluvila 
zejména Jiřina Lhotská. Zdůraznila, že pro lavinu 
humoru v inscenaci zanikl příběh. Dodala, že je něco 
jiného, když ordinérní humor dělá účelně dospělý 
herec, než když totéž činí osoba, která je teprve na 
cestě z dětství do dospělosti. 
Luděk Richter dodal, že vulgarita nebyla obsažena 
jen ve slovech, nýbrž i v myšlení. Podle jeho názoru 
je vkusnost takového humoru určována smyslem 
obscénních gest a dalších prvků. Je důležité, co 
nám má říct fakt, že herec vystrčí holý zadek. Něco o 
tématu hry, o charakteru postavy, nebo jen o odvaze 
herce se obnažit? Problém inscenace označil jako 
problém funkčnosti použitých prostředků.
Petr Váša oponoval. V použitých prostředcích 
spatřoval ducha renesančního komediantství. 
Podle Hany Galetkové by bylo lépe hrát podobnou 
inscenaci venku, v plenéru. Na tom se všichni 
diskutující shodli. Soubor potvrdil, že inscenace pro 
venkovní hraní původně vznikla.

-luh-

disKuse o inscenAci:

A co nA To VY?

Marek doležel
Soubor se snažil o jakousi aktualizaci 
Shakespeara, bylo to vtipný, ale po 15 
minutách mě tento styl humoru přestal 
bavit. Oceňuju hudební stránku, hlavně 
propojení bubnů s pohybem herců.

Katka Mikanová
Líbila se mi pohybová složka díla, 
skvěle propracované zvuky a živá 
hudba. Humor byl pro mě laciný.

eva spoustová
Říkala jsem si, jak je možné, že 
před 50 ti lety takto mladí lidé četli 
poezii, kdežto dnešní nová generace 
soustředí svou pozornost na sex a 
povrchní záležitosti?



studio divadla dagmar,
Karlovy Vary: hledání – 
suchen aneb vyprávění páté

líp se hrAJe To, K ČeMu 
Máš nĚJAKý VZTAh
Rozhovor se souborem
Zaznamenali jste loňský příběh muže, který na tradiční sraz 
sudetoněmeckých vyhnanců vyrazil v českolipském kroji? A 
vzhledem k tomu, že Českolipsko vlastní kroj nemá, vytvořil si 
ztotožnění-umožňující oděv sám - mimo jiné z pionýrského šátku 
z jeho dětství, kožených kalhot po dědečkovi (napůl sudetském 
Němci) a ze zadní svítilny veteránské Škody Octavia. Příběh 
dokumentaristy Martina Duška má mnoho společného právě s 
pátou inscenací Studia Dagmar z knihy Zdeňka Šmída…
název vaší inscenace  „suchen“ odkazuje na spojitost s 
německem, proč ale „hledání“?
V tom celku je kontext – německý odsun smíšený s tím, 
jak se tady dřív žilo, jak jsme byli všichni dohromady, jak 
nebyl problém žít v rodinách. Jsou to pověsti z Karlovarska, 
z pohraničí, ze Sudet. Je to ale i hledání ztracených vztahů, 
které tady dřív byly naprosto přirozené, a po tom 45. se to 
naprosto ztratilo. Takže i hledání určitých kořenů, protože 
vesměs ty lidi, kteří v tom pohraničí teď žijí, zapustili kořeny 
právě až v tom 45. Je to hledání toho, co jsme tady měli. 
Hledání, kdo jsme, protože celá ta oblast je vykořeněná, 
nemá vlastní minulost.

Máte pravdu, že je to téma opravdu aktuální pro celý 
Karlovarský kraj a sudety vůbec. není to ojedinělá věc, 
„hnutí“ se probouzí, řeší se to...

Řeší, protože to není vyřešené. A ani nemůže být. Pořád je to 
živé, protože tam jsme…Vždyť já jsem vyrostl v chalupě po 
Němcích! A oni se tam pak v létě, když se otevřely hranice, 
jezdili koukat: „Tam jsme se narodili… Tady byla stodola…“

Jak jste v tomto kontextu vybírali konkrétní příběhy?
Ono už tam v té knížce moc těch, který jsme nedělali, 
nezbylo… Ne, vybírali jsme – když jsme měli soustředění, 
říkali jsme si, které ty pověsti znamenají něco pro nás nebo 
pro náš kraj. Postupně se tak krystalizovaly ty, které pro nás 
osobně měly význam největší. A taky abychom se v tom cítili 
přirozeně – líp se hraje to, k čemu máš nějaký vztah.

Jak a čím si pomáháte při vstupování do postav, kterých 
každý z vás na krátkém úseku představuje hned několik?
Pomáhá oblékání – když se oblékáme, když jdeme třeba stavit 
kostel, když si dáváme na sebe ty košile, sukně… Mně přijde, 
že si tam prostě celou dobu hrajeme, a když si chceme něco 
zahrát, tak nám to prostě jde. A mě to teda baví, užíváme si 
to. Pro mě hodně znamenalo to soustředění – pověsti jsme si 
zkoušeli sami různými způsoby zahrát. Já jsem si to třeba našla 
v lese na kameni. A do teď se to snažím tak hrát. Vlastně – ani ne 
hrát – já si obleču sukni a huuup, je to tam.

Vaše inscenace pro mne nese silné téma odkouzlení 
světa – odchodu trpaslíků, pohádkových bytostí... Je 
podle vás dnešní svět takhle zcela odkouzlený?
Myslím si, že na to lidé v reálném světě hodně zapomínají. 
Na to, že jsou tady i pohádky, že můžeme občas utéct do 
fantazie. A neděláme to.                                               -kon- a-kos-



recenZe
o hledání kořenů a ztracené pospolitosti
Studio Divadla Dagmar přivezlo tentokrát vyprávění, což 
je jeden z oblíbených současných divadelních trendů. 
Pospolitost, kdy se lidé sesedli u stolu, aby si  - třeba při 
svíčce - vyprávěli příběhy, se z naší uspěchané doby vytratila 
a je nevyšší čas se k ní znovu vrátit. S tím souvisí i bilance 
ztrát, kterou doba přináší. Je třeba hledat ztracené kořeny, 
pátrat po nich v polozapomenutých legendách, kdy na zemi 
žili společně lidé s bytostmi, které hlídají poklady země, k 
nimž patří i ty naše kořeny… V tomto směru má úsilí Hany 
Frankové zjevný cíl  didaktický (v tom kladném slova smyslu,  
protože cesta k němu je zábavná a hravá).
 Tohle vyprávění má ovšem velice přesný rámec, 
kruh, který se na konci uzavře. Na počátku se všichni 
protagonisté přiznaně převlékají z civilního oblečení, a 
tímto gestem jako by přivolávali staré časy. Jednotlivé 
legendy jsou střípky mozaiky, 
připomínají doby, kdy samozřejmě 
fungovala  venkovská pospolitost 
místních (a to společně Čechů a 
Němců), do níž byly bez předsudků 
přijímáni i cizinci, ať už skuteční 
(zde např. italský hledač pokladů) či 
nadpřirozené bytosti jako vodník či 
pán skřítků. I když legendy nejsou 
přimočaře vedeny k nějakému 
poučení či pointě (proč taky?), přece 
jen mezi řádky problesknou témata 
velmi zásadní. 
 Svéráz jednotlivců a jejich 
vzájemná tolerance, prostá logika 
soužití člověka s přírodou, v níž 
tajemné síly hrají svou přirozenou 
roli, či protivení se zákonům daným 
přírodou, které  narušují  zavedený 
řád a mohou mít fatální následky 
(např. nutná oběť řece, chorobná 
zvědavost, která má za následek 
ztrátu tajemných sil v přírodě ad.).
 To vše je v inscenaci 
podáno se sympatickou nadsázkou,  
v proudu vyprávění, v němž se bez zřetelných hranic jeden 
příběh přelévá do druhého, s agresivní hudbou Kraftwerk, 
která je dravým kontrapunktem vůči starodávnému 
vyprávění.  Poslední z legend O zvědavé Marii, s motivem 
návratu do světa po sto letech, je logickým uzavřením 
kruhu vyprávění, návratem k současnosti. Zároveň  Mariino 
setkání s Josefem (jako setkání minulosti a současnosti, aby 
mohla být vytvořena budoucnost) napovídá o nadčasovosti 
odkazem na biblické postavy, a tím  symbolicky uzavírá další 
z kruhů. Je příjemné, že tato inscenace, byť může být brána 
i jako pouhé jednoduché vyprávění starých pohádkových 
příběhů,  nabízí i další roviny vnímání, možnost odkrývat 
postupně jednotlivé vrstvy a motivy. 

Jana Soprová

hledání
Dobré, úkolům přiměřené herectví souborů Hanky 
Frankové vychází vždy z vnitřního přesvědčení a jisté míry 
autorské účasti na podobě inscenace. A díky němu divák 
jde s inscenací i tehdy, kdy její celek není úplně dokonalý. 
Tentokrát si soubor vybral sedm pověstí z Karlovarska 
a vytvořil tak volné pokračování předchozích inscenací 
Divadla Dagmar. 
 Hraje se v prostoru ringu, obklopeného ze čtyř 
stran diváky, v jehož středu je velký stůl a deset židlí – je 
arciť otázka, nakolik je tento hlavní jevištní objekt reálným 
i metaforickým středobodem dění: v některých případech 
opravdu zůstává stolem-středobodem vesnického 
života, v jiných se mění ve vor či zůstává bez jakéhokoli 
přiřčeného významu.
 Inscenace má kompozici pásma, které je uvedeno 

dvojím úvodem. Nejprve přicházejí 
všichni herci do středu ringového 
prostoru a ze svých civilních obleků 
se převlékají do kostýmů postav. 
V druhém úvodu pak muž sedící u 
stolu čte z jakési kroniky o tom, že 
dědeček byl Němec, babička Češka, 
obě národnosti spolu žily a braly 
se s přirozeností věcí tomu vlastní. 
Tím je ovšem nastoleno silné téma, 
které se ale dál už nijak neprojeví a 
neřeší. Samy pověsti nejsou nijakou 
„německostí“ či „českostí“ nadány a 
ani u jejich postav nehraje národnost 
žádnou roli. Závěr s duchy a skřítky 
odcházejícími navždy z kraje může 
při troše snahy u někoho evokovat 
odchod Němců z pohraničí – ale 
tomu se vzpírá dějový fakt pravící, 
že odcházejí kvůli zvědavosti lidí, o 
níž pojednává i závěrečná pověst; 
a setkají-li se v jejím závěru po sto 
letech (zřejmě) Němka a (snad) Čech 
a představí se jako Marie a Josef, 

dostáváme se už do úplně jiného 
okruhu významů biblických.
 Pověst je pro divadlo těžko přístupný žánr. Mnohá 
pověst je totiž pouhopouhým konstatováním určité 
skutečnosti či příhody, aniž je nějak výrazněji strukturována 
po tématu. Na to naráží i karlovarská inscenace. Své vlastní 
silné téma má pověst O lakotné paní a O dvou bratřích, 
zatímco ostatní se blíží spíše zmíněnému konstatování „tam 
a tam se stalo to a to“.
 Záhadou mi zůstává užití loutek v pověsti O 
loupežnících – a to jak co do filosofie jejich použití, tak co 
do způsobu „hry“ s nimi, který se omezuje na poťukávání a 
mávání s drobnými panáčky, za nimiž upoutávají pozornost 
mimicky výrazní herci.
 To jsou dílčí problémy. Ale dobrý pocit z poctivé, 
nepodbízivé práce, neokázalého a přitom naplněného 
herectví i magického vyzařování celé inscenace rozhodně 
převažuje. 

Luděk Richter



A co nA To VY?

 Tomáš Machek
Odvedli standardně kvalitní hereckou 
práci. Dramaturgie byla nedoslovená.

(Ž)dibet (ds z brna)
Nejsilnější moment byl začátek, kdy 
malá holčička hrála s klíči. Líbil se nám 
taky projev a výrazy herců. Čekaly jsme 
provázanost příběhů.

irena ulrychová
Líbila se mi soustředěnost herců, to, 
jak byli na sebe naladění. Postavu 
nejen hráli, ale opravdu jí byli. Měla 
jsem problém se čtením tématu.

Podle některých mluvčích působila inscenace, 
jakoby paní učitelka řekla: „takhle to zahrajte“, a oni 
to tak zahráli. Rozporuplné byly zejména názory na 
uspořádání jevištního prostoru (aréna). Chválena 
byla kvalitní jevištní řeč. S tématem inscenace 
si někteří diváci nevěděli rady. Luděk Richter 
poukázal, že problém inscenace je v jejím úvodu, 
který přivede diváky na falešnou stopu. Otevřením 
příběhu dědečka Němce a babičky Češky se nastolí 
téma českoněmeckých vztahů a odsunu. Tím ovšem 
inscenace nasměruje diváky jinam, než kudy se 
skutečně ubírá. Luděk Richter dále podotkl, že 
pověst má blízko nekonstatování nějaké krajové 
zvláštnosti. A že ani ve viděné inscenaci nebylo 
často o mnoho víc. 
Petr Váša připomněl, že s Němci odešli i duchové. 
Zobecnil téma vysídlení tématem „technologie 
dvacátého století“. Filozofii inscenace spatřoval 
právě zde. Luděk Richter oponoval. Zdůraznil, 
že duchové v inscenaci odcházejí kvůli lidské 
zvědavosti, že s Němci to nemá co dělat. Hana 
Franková a Jan Hnilička poreferovali o živosti 
tématu vysídlení i v současném pohraničí. 
„Nemáme tam babičky a dědečky. Žijeme tam bez 
vlastních kořenů, bez kultury s tradicí, bez ducha.“  

-luh-

disKuse o inscenAci:



ds FlG, Most:
pěnkava s loutnou

předsTAVení Je ZAloŽené 
nA ATMosFéře
Rozhovor s režisérem Pavlem Skálou

hned ze začátku by nás zajímalo, co jste vlastně za 
soubor? Jak jste vznikli?
Tenhle soubor se dal dohromady před dvěma lety při 
základní umělecké škole. Holky před tím neměly moc 
zkušeností a pak se založil soubor, který měl zájem hrát. 
Tak jsme se snažili, aby zkoušely nový věci a hlavně, aby se 
rozehrály. Po prvotině, která byla autorská, jsme si chtěli 
vyzkoušet něco podle textu.

proč jste si vybrali právě rozhlasovou hru?
Podle mě je ten text hodně dobrej, ale je to těžký, s tím 
souhlasím. Pokusili jsme se to nějak ztvárnit a původně 
to ani inscenace být neměla, jen jsme si s tím hráli. Jsem 
hlavně strašně rád, že holky udělaly velkej pokrok, hodně se 
vyvinuly. No a tímhle se zkoušíme dostat dál.

 Vybral jste ten text sám?
Jo, vybral jsem ho já.

A jak se k tomu holky postavily?
Tak, že to chtějí dělat. Že se chtějí něčemu přiučit. Tím 
pádem jsme na tom začali pracovat a nacházeli jsme tam 
i ty roviny, o kterých při rozboru byla řeč. Něco vyšlo, něco 
nevyšlo. Celý představení je vlastně založený na atmosféře, 
která je tam už od začátku. Ale začátek dneska nefungoval.

Jde o prostředí?
Ne, nejde o prostředí. Byly tam technický věci, který nevyšly. 
Hlavně to představení potřebuje hned od začátku absolutní 
klid, který tam asi tři minuty nebyl. Ale pro nás je to zajímavý, 
že jsme si zkusili jiný druh jeviště.

-Mňau-



recenZe
pěnkava s loutnou
Přidalova  Pěnkava s Loutnou, variace na putování 
středověkých bavičů, byla napsána v 70. letech minulého 
století pro Divadlo na zábradlí. Poetický, meditativní text, s 
odkazy na středověké téma setkání člověka se Smrtí, obecné 
úvahy o tom, jak je těžké život nést, láká tím, že v něm je 
spousta textu pro tři ženské postavy. Domnívám se, že 
právě to bylo prvotní motivací pro mladičký soubor DS FLG 
z Mostu. Ale právě to množství textu, který je spíše jakýmsi 
vyprávěním, v němž se toho příliš neděje, a vše je nutno 
vytvářet spíše podtexty, je pastí, velmi obtížným úkolem 
i pro mnohem zkušenější (a starší) herecký tým. Je tedy 
celkem logické, že se protagonistky dostaly jen na první level  
příběhu. Vypráví  příběh žen na cestě, jedné starší, zkušenější 
a proto zahořklé, druhé, mladičké a tedy optimističtější.   
Netušíme, kdy a jak se ty dvě setkaly, ale víme, proč 
spolu putují. Nemají domov, nemají rodinu, mají jen sebe 
navzájem a dar vyprávět příběhy. Lidé chtějí slyšet příběhy, a 
ty jejich jsou romantické, záhadné a dobře končí. Jsou snem, 
který se moc liší od jejich života, tvrdého a většinou dost 
smutného. Okamžiky štěstí si musí doslova ukrást a vzápětí 
se jim rozplynou pod rukama. Když utrmácené zaklepají na 
dveře chatrče, doufají jen v jedno – že se v suchu a teple 
vyspí. Stařena však chce za nocleh slyšet jejich příběhy.  Ale 
na rozdíl od lidí je nechce slyšet tak, jak si je vymyslely, ale 
skepticky poukazuje na jejich špatné konce. Kdoví, zda ty 
dvě tuší, kdo s nimi rozmlouvá, ale pokud ano, nechtějí to 
vědět. A když je stařena přiměje, aby prozradily pravdu o 
svém setkání s milovaným mužem, snad z rozmaru, snad ze 
škodolibosti, proto, aby je rozdělila, dosáhne spíše opaku. 
Obě si totiž uvědomí, že mají jen sebe navzájem, aby nebyly 
úplně ztraceny ve světě – a že jejich přátelství a vzájemná 
podpora je to nejcennější, co v životě mají. Odmítají Smrt, 
a vydávají se znovu společně na cestu. Byť Smrt na ně bude 
číhat všude.
Inscenace tento základní půdorys příběhu dává tušit jen 
v obrysech. Protagonistky se soustředí spíše na konkrétní 
texty, které jejich hrdinky pronášejí, osahávají si je a 
snaží se je poctivě – realisticky – interpretovat. Navzdory 
této prvoplánovosti jsou v jejich představení momenty, 
kdy zapůsobí jakési divadelní kouzlo. Ať již způsobené 
jednoduchým osvětlením svíčkami, v němž postava Smrti 
stojící v pozadí scény, působí zpočátku jako pouhý stín, 
cosi tušeného, co se v průběhu děje „zhmotní“ v konkrétní 
postavu v černé kápi, která je hrozivá a tajemná zároveň. A 
každá z dívek  navíc přidává cosi ze své osobnosti, ať už je to 
Pěnkavin zvonivý hlásek, hořký smutek Loutny či stylizovaná 
podoba Smrti, která v hábitu působí zprvu staře, a až pak 
odkryje svou mladou tvář. Jednoduchost, s níž vyprávějí 
dívky příběhy, i s drobnými přeřeky a nepříliš dramatickou 
dikcí, má rovněž svou působivost. Neboť kdoví, jaké byly 
vypravěčky příběhů za středověku, možná, že je vyprávěly 
právě takhle – váhavě, dychtivě, a s trochou trémy, neboť 
netušily, jestli je čeká kus chleba nebo rána bičem. Možná, že 
pro protagonistky bylo vystoupení před kritickým publikem 
Mladé scény podobně stresujícím zážitkem, který ovšem 
mohou zúročit ve své další umělecké práci.

Jana Soprová

pěnkava s loutnou
Antonín Přidal napsal rozhlasovou hru, pozoruhodnou jak 
kultivovaným slovem, tak až (ingmaro-)bergmanovskou 
obnažeností a strohostí vztahů, jež se odhalují tváří v tvář 
smrti.
Základní vlastností rozhlasové hry musí být to, že v podstatě 
vše, co je potřebné k její srozumitelnosti i účinnosti, je 
obsaženo už v ní – především ve slovu. Přenesení na jeviště 
znamená nevyhnutelnou nutnost naplnit i obrazovou složku 
– tedy scénografii a hlavně pohybovou složku herectví tak, 
aby posluchačovu představivost, obrazem vytěsněnou, 
smysluplně naplnilo a doplnilo právě pohybem a scénografií. 
Což není nemožné, ale ani snadné.
Mostečtí vlastně s divadlem teprve začínají, a je tedy 
pochopitelné, že práce s prostorem a především s 
mizanscénou (jež patří k základním atributům divadla) je 
zatím za obzorem jejich znalostí a možností. Rozhodně 
by však stála za hlubší propracování i práce s mluvou: její 
rozrůznění intonační, dynamické, temporytmické i co 
do barvy hlasu tak, aby se mluvní projev stal nástrojem 
plastické a živé interpretace postav a děje, který by vedl 
diváka proměnlivými vztahy a náladami a účinně mu 
sděloval, co je ještě za samotnými slovy. V tuto chvíli jsou 
tyto prvky poněkud ploché, monotónní, bez kontrapunktů 
po celou dobu zatížené stejným bolestným či přeněžnělým 
lyrismem, což zatemňuje, o čem vlastně chtějí hrát, co nám 
chtějí sdělit, co je jejich tématem, nalezeným v textu.
Pokora, oddanost a upřímnost jejich úsilí je však natolik 
sympatická, že nás přes tyto rezervy či nedostatky dokáže 
přenést alespoň v lidské rovině.

Luděk Richter



A co nA To VY?
Zuzana roubová, divadelnice ze 
strakonic 
Tenhle typ divadla já moc nemusím, 
ale bylo to hezké. Líbilo se mi 
rozestavění rekvizit na jevišti.

Mirek Vrbický, milovník star Wars z 
hradce Králové 
Strašně se mi líbila herečka s 
copánkama. A ještě se mi líbilo, že 
zachovaly středověkou atmosféru.

lea řeháková, divačka z Ústí nad 
orlicí 
Moc mě to nezaujalo. Myslím si, že to 
holkám nesedlo, ale určitě se na tom 
dá dál pracovat. Vypadalo to spíš 
jako zkouška.

Diskuse začala u předlohy pro inscenaci – u textu 
rozhlasové hry A. Přidala, který byl na jednu stranu 
tematicky i formou oceňovaný, protože čtenáře, 
respektive posluchače, může velmi výrazně oslovit 
svou lyričností i tématem, avšak který je zároveň 
značně problematický a těžký pro divadelní 
inscenování. V několika variacích padl názor, že si 
soubor v tomto směru před sebe postavil velkou 
výzvu, kterou se sympaticky a kultivovaně pokusil 
zdolat. Ema Zámečníková ve svém shrnutí tuto snahu 
komentovala takto: „Přes veškerou sympatii k vám, 
jsem představení nepřijala, nedolehlo to ke mně. 
Scénických prostředků tam pro mne bylo až příliš 
málo – chyběla mi hudba, práce se světlem… Bylo to 
celé postavené jen na slovech, ve kterých ale zároveň 
chybělo jednání.“ Jiřina Lhotská za sebe doplnila: 
„Monotónnost bez zmiňovaného viditelnějšího 
posunu je podle mne způsobena nevystavěnými 
situacemi a nepřenesením původního literárního 
textu do divadelních znaků.“ Pochvalně zmiňováno 
bylo vytvoření atmosféry – dojem byl na jednu stranu 
přirovnáván ke křehkosti, naivitě a jemnosti, na stranu 
druhou například i k inkvizitorství nebo k filmu Sedmá 
pečeť. Divácká nejistota byla v chápání celkového 
vyznění a poselství inscenace – člověk trochu tápal, s 
čím má z divadla odejít. Petr Váša vzpomínal na starší 
inscenaci studentů JAMU na základě stejné předlohy, 
kterou tehdy zpracovával sám A. Přidal „v duchu 
středověkého miráklu, ale ve stylizaci – animované 
rozhlasové hře, která s sebou nese téma, že teprve při 
setkání se smrtí-zpovědníkem vyjde pravda najevo.“ 
U představení Pěnkava s Loutnou zřetelnější míra 
stylizace bohužel chyběla.

-kos-

disKuse o inscenAci:



relikty hMYZu, praha:
Faidra běží o život

FAscinoVAlo nás, Že 
FAidrA Je poKAŽdé Jiná
Rozhovor se souborem

Jak jste se dali dohromady?
Čenda: Tenhle soubor vznikl v září, ale před tím existoval 
tři roky jako dramatický kroužek na škole. Potom se přidal 
Šimon s Adamem, kteří přišli s touhle inscenací.

Jak jste se dobrali k scénografii hry? Všichni jsme si všimli 
dominantní růžové barvy. Mělo to nějaký hlubší smysl?
Šimon: Tak určitě. Dneska to asi úplně nevyznělo, protože 
jsme hráli na hnědých praktikáblech, ale normálně hrajeme 
na černých. Ta stylizace je totiž přísně stylizovaná do černý, 
bílý a růžový. To je ta postmoderna, ta černobílá klasika 
versus ten růžový pop. To je jeden ze základních úhlů 
pohledu, kterými jsme se koukali na Faidru. Fascinovalo 
nás prolínání vážného textu s tou seriálovostí. A to ty barvy 
přesně vyjadřují.

A jak se ke hře ze začátku stavěli herci? Takový typ 
divadla přece jenom není pro všechny.
Detektiv č. 1: Musím upozornit na to, že jsem před tím 
nemluvila sprostě. Čůrák bylo moje první sprosté slovo.
Detektiv č. 2: A hlavně s tím samotným symbolem (=růžový 
vibrátor) to bylo hodně těžké pro holky.
Faidra: Já jsem na něj ještě ani nešáhla… Hlavně za náma 
kluci přišli s vysoce intelektuální hrou, je to vlastně intelekt 
sám. A najednou přijdeme na zkoušku, otevřeme scénáře a 
zjistíme, že první slovo je čůrák. A druhý slovo je taky čůrák.
Detektiv č. 3: My jsme to hráli asi desetkrát a já až tak po 

sedmým představení jsem pochopila, o čem to vlastně je, co 
vlastně říkám. Ale jinak mi to ze začátku přišlo hrozně hustý.
Hippolytos: Když jsem poprvé četl první verzi scénáře a viděl 
to, co po nás kluci chtěli hned na první zkoušce, tak jsem to 
ani hrát nechtěl. Bylo to těžký, vůbec jsem tomu nerozuměl. 
Ale hned ze začátku bylo jasný, jak ta hra bude stylizovaná, a 
najednou mi to začalo fungovat a dobře se mi to hrálo.

Mohli byste nám upřesnit tvorbu textu?
Adam: Zajímalo nás to variování příběhu Faidry. Prolínáme 
Euripida, Racina, Senecu a Sarah Kane. Jednak nás 
fascinovalo, jak se příběh Faidry dramatizuje napříč dějinami 
a neustále se opakuje. A jednak to, že Faidra je pokaždé jiná 
na rozdíl od jiných kanonických příběhů, které se opakují. 
My jsme právě chtěli jít skrze tu neurčitost. Ve výsledku 
pro nás výchozí polohou byl kontrast mezi klasikou a 
postmodernou. A ještě jsme to napumpovali citacemi 
různých filosofů a sociologů a různýma odkazama na 
popové záležitosti.

Mňau & Mňau



recenZe
postmoderna go!
Budeme-li hledat v programu festivalu ryzí postmoderní 
představení, pak se vítězem dozajista stane projekt Faidra 
běží o život pražského souboru Relikty HMYZu. Je to 
vlastně taková legrácka poučených fanoušků dramatického 
umění jako takového, a zároveň vášnivých konzumentů 
podivuhodných lahůdek ducha, které dnešní doba 
nabízí. Ať už začneme u sociologa Z. Baumana, filozofa F. 
Lyotarda, či z druhé strany u  antických teoretiků a praktiků 
jako Aristoteles či Seneca. Inspirační zdroje nalézá i mezi 
nejrůznějšími literárními a filmovými žánry i konkrétními 
hity (včetně těch hudebních), až po pokleslou zdrojovou 
literaturu jako je wikipedia.  Závěrečné prohlášení „Nakonec 
ani není důležitý, kde je pravda, důležitý je to, že to dobře 
vypadá“, je vlastně takovým symbolickým klíčem k celé 
produkci - či analytické studii?
Ano, ze všeho nejvíc  mi už v průběhu představení  stále 
důrazněji zrála v hlavě charakteristika „Obsahová a formální 
analýza příběhu Faidry jako inspirace pro současnost.“ 
Působivost díla, a koneckonců nadšené reakce diváků 
nejen okamžité, ale i na diskusi,  poukazuje na to, že takový 
zdánlivě příliš vědecký exkurs může být velmi poutavým, 
hravým špektáklem. které baví nejen diváky, ale patrně 
hodně bavil i celý tvůrčí tým při zkoušení.  Na rozdíl od 
shakespearovského představení, kde mnohým vadila 
renesanční lascivnost, se může zdát zvláštní, že v těchto 
souvislostech najednou nevadilo nikomu, že jedním z 
němých protagonistů byl  – něžně řečeno - robertek, 
nazývaný zde pravým lidovým jménem… Jak to, že to 
nevadilo? Vypovídá to o způsobu přemýšlení a vnímání  
dneška.  Navzdory provokativnosti  (a domnívám se, že zcela 
úmyslné) diváci veškeré artefakty tohoto typu přijali bez 
výhrad, protože je považovali za funkční a logické, a  zároveň 
za symboly. Ostatně, celá kompozice  tohoto dílka svědčí o 
velmi promyšleném řetězení kontrastních  symbolů a replik, 
vysokého a nízkého, vědeckého a banálního.
Podle stejného vzorce je zacházeno i se samotným 
tématem Faidry, kde se vtipně mísí citace z nejrůznějších 
variací od  antických po současné – Euripidés, Seneca, 
Racine, Sarah Kane. Bonusem jsou pochopitelně i  vstupy 
(poetiky), zabývající se nejen  teoretickou stránkou 
dramatu a jeho jednotlivých složek, ale také zábavnou 
argumentací přesahující rámec dramatu.  Jestliže postavy 
dramatu -  Faidra, Hippolyt a Theseus - jsou  uvězněny v 
miniaturním „uzavřeném“  světě, z něhož pro ně není úniku, 
postavy černých „mužů“ s červenými holínkami, kteří jsou 
komentátory, glosátory děje, ale zároveň i groteskními 
postavami detektivů-vyšetřovatelů, jedná se o velmi 
svéráznou verzi antického chóru.  Šikovně se tu zachází i 
s živými hudebními vstupy, stejně jako reprodukovanou 
hudbou ve formě odkazů na známé šlágry, které podobně 
jako chór rytmizují děj a vytváří atmosféru.  
Jak lze soudit podle nadšené reakce diváků, je tato produkce 
asi tím pravým divadlem dneška, přinejmenším pro 
publikum tohoto festivalu - neboť nabízí  tolik možných 
vrstev vnímání, že si v ní vybere každý.     

Jana Soprová

Faidra
Pražský soubor vytvořil složitou postmodernistickou 
kompozici, jejíž hlavní dějovou linii tvoří motivy Faidry, ale 
nemalou váhu mají citace mnoha dalších autorů, jejichž 
jména zabírají v programu i ve zkrácené podobě čtyři řádky. 
Nejde o snadno přístupné sdělení, ale zdá se, že v základních 
rysech je porozumění jeho tématům možné: rozložená 
rodina, v níž matka Faidra frustrovaná nevztahem s 
manželem a nemístnou láskou k synovi Hypolitovi dojde 
až k sebevraždě, workoholický otec Théseus, který se ženě 
vyhýbá a synovi se marně snaží přiblížit, zatímco ten, 
znechucený vším je zcela neschopen života. 
Znalost dalších citovaných autorů a jejich děl není 
nezbytnou podmínkou, ale pro toho, kdo o nich má 
povědomí, rozšiřují okruh asociovaných významů a 
prohlubují tak jeho zážitek. Příkladné jsou v tomto směru 
čtyři očíslované „poetiky“, v nichž inscenátoři lehce 
parodickými citacemi teoretických pohledů na postavy, 
žánry a především roli příběhu nejen dekomponují 
celek děje, zcizují předváděné, kladením tezí a antitezí 
zpochybňují zavedené pravdy, ale zároveň komentují a 
dokonce i posouvají děj.
Mluvím-li o srozumitelnosti či porozumění, nemám na mysli 
žádné polopatické kategorie, ale dostatek informací k tomu, 
aby divák mohl plout v jejich proudu zároveň mu zůstával 
dostatek prostoru k dotváření si vlastních významů; což 
je příznačné pro ústřední ideu postmoderny – vytváření 
plurality pravd. 
Dvě věci mi, přiznám, unikají: souvislost inscenace s písní 
Chodili spolu z čisté lásky (jakkoli chápu, že to inscenátorům 
umožnilo použít principu tří průvodců-komentátorů v 
černém) a smysl titulu, který evokuje film, v němž také 
nenalézám s inscenací příliš souvislostí. 
Faidra běží o život je výsostná intelektuální hříčka, která 
se však nad nikoho nepovyšuje a je inteligentně zábavná. 
Kdyby mi dvacet procent textu neunikalo vinou ne zcela 
dobré mluvy, byl bych na tom ještě lépe a ještě spokojenější. 
A to mám už tak pocit velkého zážitku.

Luděk RIchter



A co nA To VY?

radek Čihák, divadlo po přechodu, 
liberec 
Líbilo se mi to, ale myslím si, že je to 
určeno mladšímu publiku. 

nicol Karráová s extrémně 
dlouhými vlasy, Karlovy Vary
Docela mě to překvapilo. Když jsem 
viděla tu scénu, tak jsme se lekla. 
Ale nakonec se mi toto zpracování 
antické hry líbilo.

Diskuse začala smrští reakcí – krátkých, úderných, 
vystihujících: „Jsem oslněna a nadšena – byl tam 
pohled a názor, výpověď, to provedení, každý 
člověk tam měl nějaký ksicht, nějaký postoj, mnoho 
vrstev v každém výkonu, kompaktnost tvaru jako 
celku, všemu jsem věřila a… dobře to vypadalo.“ Po 
úvodních superlativech se začalo více pátrat po tom, 
proč, jak a zda to takto vidí všichni. Rozkrylo se, že 
většinu diváků inscenace poměrně silně oslovila, i 
když někteří se orientovali spíše v detailech a dílčích 
narážkách, jiní vnímali především celek; jedni byli 
„nuceni“ přemýšlet, druzí se spíše nechali unést. Řada 
diskutujících se ozvala s tím, že inscenaci vlastně 
nepochopila, a to ať už z důvodu osobní nepotřeby 
chápat vše, o čem se „hovoří“, či pro nesouznění 
s představovaným názorem, nebo slabší znalosti 
zdrojů a kontextů, jež stály u zrodu předlohy a které 
inscenace skládala autorsky k sobě pomocí jakési 
koláže. Padlo několik shrnujících přídomků – např. 
„náročné divadlo“, „originální experiment“, „zamyšlení 
se v okamžiku“, „ironické komentování systému 
etických a estetických hodnot“. Zajímavě byl, vedle 
řady jiných motivů, v diskusi pojmenován motiv nudy 
s odkazem na ukázání toho, co máme a nemáme s 
naším životem dělat, jak ho máme žít, jak a zda ho 
soudit; nabídnut byl i pohled na možné paradoxní 
paralely zobrazované postmoderny a tehdejší 
antiky. Mezi pochvalnými slovy byla zmíněna vlastní 
inscenační poetika a celková celistvost inscenace, 
její výtvarná stránka, ale i herecké dovednosti 
jednotlivých protagonistů a práce s rekvizitami (které 
byly označeny za často vysloveně provokativní, ne 
však vulgární). Ema Zámečníková o inscenaci mj. 
zmínila: „Strašně se mi to líbilo – od začátku jsem s tím 
šla, zírala jsem, těšila jsem se. Měla jsem pocit, že to 
hrajete pro mě – byla to moje témata, neustále jsem 
tam nacházela něco pro sebe. A to je sen každého 
divadla. Co především oceňuji, je mistrně sestavený 
scénář.“ Petr Váša se zapojil do debaty v jejím závěru 
a upozorňoval především na někdy pokulhávající 
zacházení s hlasem, dechem a hudbou. Jedna z 
diskutujících zajímavě dodala: „Připomnělo mi to 
absurdní filmy Davida Lynche, kterým nerozumím 
logicky, ale pocitově a intuitivně…“

-kos-
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píseMný ZáZnAM pohYboVé dílnY s
ZAKoušené nA VlAsTní TĚlo
Na seminář S - Sám v pohybu – pod vedením lektora Honzy 
Malíka přicházím pozdě v 9:05. Na zemi menšího zrcadlového 
sálu místního gymnázia již leží osm rozplácnutých těl a 
Honza Malík. Já se během pár minut také rozplácávám. 
Je pod mrakem. Honza mluví o takzvaném postelovém 
protahování a instruuje nás k vytvoření pěti poloh v lehu 
na zemi. Střídáme je. Pomalu, rychleji, nejrychleji. Vše 
začíná postupně nabírat na tempu a náročnosti. „Důležité je 
těžiště. Tady a tady“, sahá si Honza na místo v okolí pánve, 
tedy mírně pod pupkem a vzadu na bedra. „Pohybujte se 
ekonomicky,“ dodává, když je rychlost změn našich poloh 
téměř nezvladatelná. A už jsme na všech čtyřech. „Těžiště, 
těžiště,“ opakuje Honza. Je to celkem namáhavé držet těžiště 
nízko, držet váhu vlastního těla na rukou a na pološpičkách. 
Snažíme se nacházet způsob, jak se pohybovat po čtyřech 
po prostoru, dopředu i dozadu, kontaktovat se fyzicky 
zaklesnutím do ramen, přetláčet se boky. „Zkoušejte to. 
Nevzdávejte to. Pracujte s těžištěm. Zadek níž. Měkký pohyb,“ 
povzbuzuje naše snažení Honza. Zkoušíme to, nevzdáváme 
to. Mám pocit, že se najednou udělalo strašné vedro. Leje 
ze mě a vidím, že v tom nejsem sama. „Buďte jako zvířátko, 
které na konci místnosti vidí žrádlo a chce ho ukořistit samo 
pro sebe.“ Tak si po dvou zvířátkách běžíme, spíš klopýtáme, 
ukořistit pomyslného žrádla na druhé straně místnosti. 
Po pohybové existenci na čtyřech se vracíme k prvotnímu 
rozplácnutí.  S výdechem se balíme do klubíčka. Oddych. 
Kdepak. Celé toto balení postupným rozvíjením pohybu 
končí výskokem.  Zjednodušeně by bylo možné napsat - ze 
země do vzduchu. Úkol střídá úkol a Honza srší energií.  
Je motor a motory udržuje v běhu také u každého z nás. 
Následuje pohyb v prostoru po dvou. Dusno nepolevuje. Je 
zkrátka ideální počasí na intenzivní pohybový workshop, 
pokud potřebujete rychle vypotit dvě kila. Chodíme po třídě 
a slovo jedna znamená chůze, dvě pohyb po čtyřech, tři běh 
a čtyři leh na zem. Čísla říká zpočátku Honza, ale postupně si 
způsob pohybu můžeme určovat sami zvoláním čísla. Honza 
nás stále povzbuzuje a vnáší do cvičení potřebnou energii. 
Pohybuje se nejrychleji, nejekonomičtěji a nejladněji. Jak 
jinak. A už je tady další pokyn a další pohybové a rytmické 
cvičení. Pokoušíme se neztrácet energii a dynamiku a pokud 
možno ladně běháme po prostoru a na každou osmou dobu 
doskočíme na obě nohy najednou, tleskneme a řekneme 
„ha“. Pak na čtvrtou, druhou, první. Vše se opět zrychluje, 
opakuje. Vedro sílí. Prostorem zní: „Nevzdávej to, udržuj 
energii.“ Honzova energie jako by byla nevyčerpatelná. Valí 
jednu aktivitu za druhou a stále nás povzbuzuje. Dovoluji si v 
toku jeho slov, gest a pohybu zeptat se ho, jestli bude nějaká 
přestávka na napití. S úsměvem odpovídá: „Bude.“ Uleví se 
mi. Blok cvičení graduje během po třídě, očním kontaktem s 
druhou osobou, rozběhnutím k sobě a výměnou s výskokem. 
Honza vyhlašuje dvacetiminutovou přestávku. Uf. Jdu se 

napít. Následuje folklórní ochutnávka.  Za zvuků šramlu a 
dud zkoušíme jednoduché taneční kroky z lidových tanců. 
Tentočky, otočky, onohočky, od kočky zní text místností a 
doplňujeme jej přesně vedeným rytmizovaným pohybem. 
Je jedno, zda někdo text říká přesně a jiný jej plete. Důležitý 
je výraz, pohyb ke slovům, rytmizace a vzájemné vnímání se 
a komunikace. Lidovou notu střídá opět pohyb v prostoru 
a házení si balónkem. Kopírujeme dráhu letu balónku, čili 
pohyb nahoru a dolů. Úkol střídá úkol a Honza stále srší 
energií. Vedro nepolevuje. Druhý pohybový blok uzavírá 
cvičením, při kterém se vracíme do dnešního rána a ranní 
činnosti vyjadřujeme pohybem. „Nejde o pantomimu, nejde 
o přesné kopírování těch pohybů. Hrajte si s nimi. Variujte 
je,“ zdůrazňuje Honza. „Pohyb můžete zveličit, opakovat, 
zjednodušit, najít si několik základních pohybů a opakovat 
je. Můžete je řadit za sebe dle libosti.“ Následně ve dvojicích 
či trojicích vytváříme něco jako pohybovou variaci na téma 
- ranní činnosti. Je důležité se vnímat, pohyby fázovat a 
hledat podobné pohybové momenty. Místností zní skladba 
z CD Laurie Anderson Life on the string. Seminář Sám v 
pohybu končí. Jsem příjemně „vypohybovaná“. Z povídání 
s Honzou Malíkem se pokusím shrnout, k čemu všechna 
cvičení směřovala?  Uvědomit si vlastní těžiště. Naučit se s 
ním pracovat při pohybu v prostoru. Uvědomit si vlastní tělo. 
Tělo v prostoru. Uvědomit si těla všech ostatních v prostoru 
a pohybově s nimi komunikovat. Pracovat s „ekonomikou“ 
pohybu. Uvědomit si možnosti svého vlastního vnitřního 
motoru, který jsme v tom vedru museli někdy znova startovat 
či přidávat plyn. Učili jsme se pohybovat se v prostoru 
technicky, čili přesně a vědomě nakládat s každým naším 
pohybem. Kultivovat své pohyby. Učili jsme se nacházet 
inspiraci pro pohybové variace v každodenních běžných 
pohybech a pohybových stereotypech a tvořivě je přetvářet 
a hrát si s nimi. Někteří z nás si ze semináře odnesli hlavně 
radost z pohybu.   

Hana Galetková

sám v pohybu  - Jan Malík
seminář



iMpro = přeKVApoVAT se, přeKVApoVAT 
diVáKY, nAuČiT se přeKVApoVAT
Dílny improvizace se (nejen) na Mladé scéně staly tak tradiční 
součástí, že není třeba mluvit o tom, co vůbec improvizace 
je, proč se jí lidé mají zabývat či v čem je z pohledu 
divadelního jedinečná. Láďa Karda je navíc člověk z impro-
světa z nejpovolanějších. Náš rozhovor se tak týkal i širších 
souvislostí a obecněji platných myšlenek. Než jsme se však k 
takovýmto otázkám „nad“ dostali, nemohl jsem nereagovat 
na dění v dopolední dílně. Při zadávání jednoho cvičení totiž 
Láďa řekl, že se z něj mohou hodně naučit, nebo se můžou 
jen tak pobavit. Zajímalo mne, jak je tedy dílna zaměřená – 
naučit se, nebo pobavit se?
„V improvizaci je to vzájemně propojené. Jak trénování, tak i 
výsledný tvar jsou zábavného charakteru. I přesto, že některá 
cvičení jsou pro začátečníky hodně těžká – já si pamatuji, 
že když jsem před sedmi lety začínal, tak jsem se také cítil 
nepříjemně – myslím, že se u těchto cvičení účastníci také 
zároveň baví.“
Průvodním motivem dopolední dílny bylo zkonkrétňování 
myšlenek – častokrát se Láďa účastníků doptával: „Jaká 
lavička? Jaký obraz? Jaký pošťák? Jaká židle?...“ Překvapením 
pro mne bylo, že v tomto „stresu“ ze sebe účastníci nejčastěji 
vykřikli pouze jedno přídavné jméno, a to „velký“. Někdy 
také „krásný“. Zeptal jsem se Ládi, jaké dovednosti potřebuje 
člověk – improvizátor mít, aby při nenacvičených scénkách 
slušně obstál.
„Je to trénink. To se odnaučíš. Říkáš celou dobu ‚velký‘ a 
‚krásný‘, pak najednou tě začnou napadat i jiné věci a budeš 
je chtít říct a protlačit. V improvizaci to jde totiž hodně z tebe 
samotného. Navíc, pokud bys na jevišti stále říkal ‚velký‘ a 
‚krásný‘, tak si divák řekne: ‚Jo, to je ten velkej a krásnej‘ a 
ví, co od tebe má čekat. Takže je to o tom se překvapovat, 
překvapovat také diváky a naučit se překvapovat.“
Dál mě v rozhovoru zajímalo, co se v tuto chvíli aktuálně 
s improvizacemi v republice děje. Lidí zabývajícími se 
improvizací je stále víc a víc, úroveň představení se zlepšuje, 
jednotlivé týmy zkouší další formy, dohledávají si nové 
kategorie, inspirují se ze zahraničí i sami navzájem. Kam se 
však česká impro-scéna posouvá konkrétně?
„Lidem už teď vlastně nestačí forma improvizačního 
zápasu. Ne, že by to diváky nebavilo, to je baví skvěle, ale 
improvizátoři se chtějí dál vyvíjet a zkoušet něco nového, a 
proto vznikly např. long formy. Ale myslím, že vznikají jakýmsi 
vnitřním pudem. Stejně tak vznikla i improshow. Lidi už 
přesahovali původní rámec. A myslím, že jak v Praze, tak i v 
Brně a Ostravě je nutí nějaké to vnitřní puzení dělat a zkoušet 
takovéto nové formy.“
Mou poslední otázkou bylo, kde je Ládi Kardy konec, když 
neučí impro nebo nehraje v Duu Toť s mrazákem nebo 
totemem.
„Co já dělám? Jsem ve škole nebo dělám impro. Kdybych 

přestal chodit do školy (teď dokončuji studium Tvorby textů 
a scénáře na konzervatoři Jaroslava Ježka) a vrhnul bych se 
do pracovního života, tak se asi neuživím. Ale třeba časem 
bude povědomí o impru větší a půjde to - hodně lidí o tom 
stále neví, mají to třeba jen zprostředkované. Potenciál tady 
vidím hodně velký, ale zatím tady teď žádný profesionál 
(rozumějme „člověk, který se uživí pouze tímto oborem“) 
improvizátor v Čechách neexistuje. Například v Americe 
mají samostatnou kategorii povolání - buď jsi herec, nebo jsi 
improvizátor.“
Nakonec jsme ještě zkoumali, jestli doopravdy není v 
Čechách čistý improvizátor – profesionál. Nejblíže bude 
pravděpodobně Martin Vasquez, Jana Machalíková, možná 
by se dal vzít do hry i Jaroslav Dušek. Každý z nich však má 
něco dalšího z jiného oboru, co je taktéž živí. Kdo ví, jak to 
bude vypadat za několik let? Je možná už pomalu i čas, aby 
se konečně vytvořil třeba i samostatný obor na vysoké škole - 
obor improvizace. Co vy na to?

-kon-

improvizace - láďa Karda
seminář



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

sobota 23. června 2012
8.30–12.00 / 9.00–12.30 semináře (psaní od 10.00)
14.00 a 15.00 Mikrle, Jaroměř – Hotel, 40 min. (jen polovina di-
váků), MS
14.00 a 15.00 Údivadlo Na značky, Kopřivnice – Křičící žena, 45 
min. (jen polovina diváků), RD
16.00 diskuse, zahrada
18.00 Slepice, Strakonice – Elvis aneb to učíte mluvit i krávy?, 20 
min, MS
18.45 DS Saši Liškové, Jihlava – Pokusme se společně, 50 min, MS
20.00 diskuse
21.30 případné ukázky ze seminářů

proGrAM

Q 10
Královéhradecký soubor Q 10 svůj název vyextrahoval z 
omlazovacích krémů. Stejně jako ony totiž hned po prvním 
použití se svým elixírem života bravurně vyhladí každičkou 
vrásku vašeho obličeje- smích totiž lečí, i ty vady na kráse…

ds FlG
Tajný kód? Chyba tisku? Nebo se jedná o jazyk obyvatel 
z Jupiteru? Omyl! Herci z divadelního souboru DS FLG 
stáli pouze při vymýšlení názvu nohama pevně na Zemi.  
Propůjčili si tedy iniciály jména zakladatele jejich ZUŠ - 
Floriana Leopolda Gasmanna.

relikty hMYZu
Taky jste jako malí se zalíbením trhali broučků nožičky, pálili 
křidélka či kopali hrobečky? Tento divadelní soubor se do 
hrobečku rozhodně zahrabat nedal! Z původní sestavy, ve 
které hráli představení Ze života hmyzu, tak zbyly pouhé 
Relikty HMYZu. Ptáte se ještě, proč to malé „u“ na konci? 
Snad CAPS LOCk…

LIIB

noMen oMen

Kdo páchá Mladou na malý?
Kamila Kostřicová, Jonáš Konývka, Luděk Horký, Jana Soprová 
a Luděk Richter (recenze), Lenka Huláková, David Slížek (zlom), 
frekventanti žurnalistické dílny pod vedením Martina Koláře

Druhý díl detektivního seriálu, ve kterém pátráme po původu 
roztodivných názvů souborů. V diskuzi včera padlo asi stokrát slovo nihilismus. Nihilismus, 

bez nihilismu, s nihilismem… Každý ho používal se stejnou 
samozřejmostí, jako že po nádechu následuje výdech. Ale kdo 
z přítomných doopravdy věděl, co to vlastně znamená? Nebo 
jsme snad byly jediné dvě, které se měly se svou nevědomostí 
zahrabat sto sáhů pod zem? Jak se ukázalo, rozhodně ne. 
Vydaly jsme totiž na význam tohoto slova zeptat studentů 
místního gymnázia, a poté účastníků Mladé scény. Na výsledek 
se podívejte sami:

Studenti:
 „To bude něco s náboženstvím.“ Slečna v černobílém
 „Jé, to nevím, já ve škole nedávám pozor,“ Kluk s kšiltovkou
 „Nihilismus je něco egyptského.“ „Né, to je nějaká porucha, 
psychická nebo tak.“ „Tak to bude egyptská porucha.“ Dvě 
nalíčené slečny
 „To vím. To znamená, že všechno je negativní, že všechno je 
jedno,.  Kluk v šedé mikině
 „Nó... ehm... tak to asi né, nó...“ Slečna se zeleným batohem

Mladí z Mladé:
„ Víra v nic.“ Sympatický kluk od oběda
 „To je, když má jedinec odlišné hodnoty než ostatní.“ Slečna 
nad vepřovým řízkem
„Vůbec netuším.“ Slečna vedle slečny nad vepřovým řízkem
„Nevím, ale určitě to má co do činění s Boudelairem.“ Slečna 
v tričku Mladé scény
„Nihilismus je filosofický směr z devatenáctého století 
založený Friedrichem Nietzschem, který prohlašuje, že 
vlastně nic nemá smysl.“ Slečna s každou botou jinou

A co vy, víte to?
LIIB

nihilisMus? WAs isT dAs?


