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NÁHODY DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ
Rozhovor s lektorem Ewanem McLarenem

Vzpomenete si ještě na svůj první skutečně silný divácký 
zážitek? Kolik vám bylo let? 
Bylo mi šestnáct a viděl jsem inscenaci, na základě které jsem 
se pevně rozhodl divadlo dělat! Šlo o představení hry jedné 
chicagské autorky, která řešila průkopnickou cestou téma 
kanadských dějin. S překvapivou scénografií a se strhujícími 
hereckými výkony. My jsme tenkrát v Kanadě neměli moc 
příležitostí vidět vlastní příběhy. Většinou šlo o příběhy z Anglie a 
o příběhy vysílané americkou televizí. Kanadské příběhy nebyly. 
Také proto mě ta inscenace fascinovala. 

Když jste opustil Kanadu a přijel do Prahy, bylo vám 22 let, takže 
jste byl ve věku účastníků Mladé scény. Co vás do Prahy přivedlo?
Krátká odpověď: Jsem čechofil. Další odpověď: Během dětství 
a dospívání jsem se setkal s několika náhodami, které mě 
opakovaně odkázaly na Československo a jeho kulturu. Ve 
třinácti letech jsem hrál v Anglii ve hře bratří Čapků Ze života 
hmyzu. Dodnes se tenhle titul inscenuje v britských školách… 
Moje maminka poslouchá Antonína Dvořáka. Táta miluje české 
filmy šedesátých let. Když mi bylo osmnáct, byl novinkou 
Amadeus. Šel jsem na něj s kamarády třikrát! Když mi pak bylo 
jednadvacet, dvaadvacet, frčela u nás Nesnesitelná lehkost 
bytí podle Kundery. Já jsem se narodil v roce 1968; fascinují 
mě černobílé záběry, které ukazují invazi. Působí z nich na mě 
mocně síla dějin. Když vypukla Sametová revoluce, rozhodl jsem 
se, že musím do Československa jet.

A jaká byla vaše cesta k divadlu? 
Původně jsem chtěl být hercem. V osmnácti jsem chodil na 
hereckou školu v Torontu. Studoval jsem do dvaadvaceti. V Kanadě 
nemáme mnoho her, kde by se zjišťovalo, odkud jsme a kdo jsme. 
V posledním ročníku herecké školy nám řekli, že nás naučili, jak se 
dostat do reklam. A že jestli nechceme být nezaměstnaní, musíme 
bojovat o každou roli v každé reklamě. Tehdy jsem se rozhodl, že se 
chci věnovat divadlu jinak. A nějak se to spojilo s odjezdem do Čech. 
Tady jsem působil v pražském Studiu Ypsilon jako učitel angličtiny, 
měl jsem na starosti anglickou verzi jejich her. Od toho jsem se 
později odpoutal, protože poetika Ypsilonky mi nebyla vlastní. Pak 
jsem začal dělat režii.  

Jaká je vaše poetika? Jaký styl divadla je vám nejbližší?
Fascinují mě zejména činy divadelníků, kterým už nestačí 
běžné divadelní prostředky. Jeden náš kolega, který se jmenuje 
Petr Šourek, udělal několik inscenací kritizujících současnou 
společnost. Pak se naštval, že to nejde, že to nějak nefunguje. 
Po čase se vrátil s projektem nazvaným Corrupt Tour. Je to 

divadelně provedený projekt cestovní kanceláře, která vede 
lidi nejen po Praze, aby viděli místa provázaná s korupčními 
skandály. Ten projekt využívá divadelních postupů, ale chce 
přímější cestou působit na společnost. Myslím, že se jim to daří. 
Všude se o nich píše. Nejen v ČR.

Nechybí vám experimentování tady na přehlídce?
To ne. Když mi bylo sedmnáct, osmnáct, dělali jsme na 
škole Shakespeara. Sice jsem už tehdy asi intuitivně 
tíhl k experimentujícímu divadlu, ale než člověk začne 
experimentovat, je pro něj přirozené osahat si základy toho, s 
čím se později experimentuje. Účastníci Mladé scény jsou ve 
věku, kdy se teprve učí základy řemesla. 

Jak jste spokojený s volbou témat jednotlivých inscenací?
Není divu, že lidé tohohle věku hodně řeší otázky identity. Z čeho 
pocházejí, co jsou, čím budou… A pak identitu vůči společnosti. 
Jak mají do společnosti zapadat, nebo jak se vůči ní vymezit…

Tématem festivalu jako takového je letos rodina. Vy jste ve 
vašem domovském divadle Alfréd ve dvoře měli shodou 
okolností podobně tematizovanou minulou sezónu. 
Ano. To téma prostě viselo ve vzduchu. My jsme v Alfrédovi 
dlouhodobě řešili právě otázky identity. Problémy genderu, sexu 
a podobně. Pak došlo k potřebě se tématicky přeorientovat. 
Přestat řešit sebe a začít řešit svět kolem sebe. Rozhodli jsme se 
začít tím světem bezprostředně kolem sebe. A to je rodina. 

-luh-
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DÍKY DiVADlu JSeM zAčAlA HleDAT i SAMA Sebe
Rozhovor se souborem

Jak fungovala vaše spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy?
Začalo to tím, že jsme napsali herci Divadla F. X. Šaldy 
Přemyslu Houškovi, jestli by nám nepomohl. Zároveň jsme 
neměli v tu chvíli kde zkoušet, on nám poskytl prostor v 
Malém divadle, a tak se to rozjelo. Navíc jsme měli nulové 
zkušenosti s divadlem, jen jsme to vlastně poskládali, on 
nám pak velmi pomáhal s hereckými výkony - co máme 
dělat, jak máme mluvit... Jinak máme samozřejmě ještě 
režisérku Elišku Říhovou - on byl vlastně taková pomoc z 
pohledu profesionálního herce.

Kdo napsal scénář?
Až na jednu báseň ho vytvořila naše režisérka. Na začátku 
to bylo tak, že jsme měli vytvořit takové ohlédnutí na škole 
a Eliška přišla s tím, že ho vytvoříme divadelní formou. 
Nakonec jsme si řekli, že bychom v tom chtěli pokračovat a 
že bychom se chtěli i osamostatnit a nedělat to pro školu. 
Eliška tak napsala přes prázdniny většinu textu a během 
zkoušek se pak text dodělával. Složení souboru se během 
tvorby hodně měnilo. Začali jsme na inscenaci pracovat 
asi před rokem a půl, asi tři čtvrtě roku se různě měnilo 
obsazení. Premiéru jsme nakonec měli až letos v únoru.

Co vás osobně na tomto příběhu baví?
- Člověk pořád něco hledá, není spokojený s tím, co má a 
chce být stále spokojenější.
- Podle mě je tam strašně velký prostor pro fantazii. Je to velmi 
abstraktní, každý se tak neustále vyvíjí ve svých představách. 
Když jsem začala hrát, byla jsem úplný „trotl-debil“. Ani jsem 
nemohla psát žádné slohy, protože jsem tady (klepe si na hlavu) 

Divadlo Po přechodu, liberec: 
Hledání přítomného času

nic neměla. A vlastně díky divadlu jsem začala hledat i sama 
sebe. Začala jsem mít větší fantazii, více jsem začala přemýšlet i 
o tom, co dělám v realitě, nejen na jevišti.
- Já, z pohledu samotného Klauna, jsem o něm velmi dlouho 
přemýšlel. Přišel jsem k inscenaci jako poslední ze všech a přišlo 
mi, že Klaun tam je, aby celý příběh doplnil a aby ukázal, že ne 
každý se z nekonečna může dostat. Je to vlastně proto, že je 
„špatný“, nemá se o koho opřít, je sám a slepý.

Jak dlouho Klaun v nekonečnu je?
- Spousty let. Možná jen pár okamžiků, ale může to být v 
reálném světě třeba i spousty let.
- Já si zas myslím, že on tam přišel jako první. Ne, že tam je od 
začátku, protože nevíme, kdy to vlastně začalo, ale že je prvním.

Co pro vás nekonečno znamená?
- Meziprostor? Nevědomost? Může to být chvíle, kdy má 
člověk nějakou sebereflexi, přemýšlí zrovna sám nad sebou, 
ale je vlastně stále v kontaktu s ostatními... Takže o tom 
vlastně úplnou představu nemám. Někdy to vidím i tak, že 
to je opravdu (jak stále říká má postava) vlastně sen. Není to 
totiž nic z reálného života.

PS: A mám sem napsat, že jim někdo odcizil z šatny dvě 
trička. Třeba (a asi i spíše) je ale nikdo neodcizil - možná jsou 
nyní v meziprostoru, možná je má navlečeny Klaun, možná s 
nimi anděl odletěl na poušť.

-kon-



ReCeNze
Hledání v nicotě
Liberecký soubor Po přechodu přišel se sympatickým 
autorským projektem nejen o hledání přítomného času, ale 
také sebe samých, ceny přátelství a jakési přirozené lidské 
pospolitosti. Byť se zdaleka nejedná o téma původní, možná 
intuitivně zachycuje autorka základní model příběhu (v 
němž spíše nežli souvislosti s Ivanem Blatným nalezneme  
vzdálenou inspiraci sci-fi a fantasy příběhy). Příběh o tom, 
jak se tři se životem nespokojení a egoisticky zaměření  
teenageři nezávisle na sobě ve snu přenesou nejprve do 
bezbřehé nicoty a poté jsou zavedeni andělem-průvodcem 
do pouště, kde mají za úkol doslova nalézt sami sebe, aby 
takto „napraveni“ mohli být vráceni zpátky do života.

Počáteční neshody a demonstrativní odchody jednotlivců 
nakonec  z nejrůznějších důvodů utuží jejich přátelství (ale 
spíše spojenectví), s kterým čelí nepřátelskému okolnímu 
světu. Netuším, do jaké míry jsou konkrétní zkoušky, jimž 
jsou vystaveni, racionálně zpracovány a nakolik se jedná o 
intuici autorky. Nicméně, můžeme zde najít až archetypální 
motivy – máme lpět na vzpomínkách nebo je lepší se jich 
vzdát (dívka se rozhodne opustit skupinu a vydat se po 
stopách zlodějů, kteří jí ukradli knihu, ale vzápětí se vrací, 
neboť zjistí, že přátelé jsou pro ni cennější), získání věcí od 
karavany, které se vzápětí ukážou jako zbytečné, a proto 
jsou vzápětí odhozeny, nalezená a znovu ukradená truhla 
peněz, proměny vztahu s obyvateli pouště, kteří  jsou chvíli 
nepřáteli, poté přáteli a nakonec zloději. Když se na scéně 
objeví studna, očekáváme další zápletku či symboliku, ale ta 
se nakonec ukáže jako fatamorgána či podivný artefakt a lá 
Monty Pythons. 

Stejně ambivalentní a výkladově nejisté je zjevení Anděla 
či Klauna, který se zpočátku zdá být zdejším vládcem, ale 
vzápětí se ukáže, že je naopak vězněm. Východiska příběhu 
jsou tedy zajímavější nežli samotné scénické provedení,  
v němž se ukazuje nezkušenost týmu, který nedokáže 
témata zpracovat s větší invencí. Chvílemi máme pocit  
pouhé deklamace textů a obecné rozpačitosti, kudy příběh 
vést. Nicméně, i když v celku působí inscenace poněkud 
rozpačitě, chvílemi problesknou zajímavé momenty, zářící 
jiskřičky, které poukazují na potenciál mladých herců. Každá 
konfrontace s divákem i kritickými připomínkami se může v 
tomto případě stát jakousi inspirací pro budoucí práci.

Jana Soprová

Studna, která utekla
Autorský text vedoucí souboru nabízí typ modelového 
divadla, jehož obliba kulminovala v osmdesátých letech – 
divadla, které staví postavy z reálného života do fiktivních 
situací, jež mají charakter životních, společenských či 
mravních modelů.

Na předscéně se probouzejí tři postavy – dvě dívky v 
pyžamech (až do konce si nejsem jist, zda to má být znak 
toho, že jde o sen) a jednoho civilně oblečeného hocha. 
Každý z nich se uzavírá před okolím do svého vnitřního světa. 
Vydají se na cestu do nekonečna pouště, na níž je k poznání 
přistrkuje anděl a kterou komentuje Klaun-král, jehož role 
není zcela srozumitelná (z jeho černého odění kontrastujícího 
s andělovou bělobou bychom mohli hádat i na ďábla). Záhy 
se ukáže, že tři poutníci spolu nedokáží být, neboť každý z 
nich lpí na své představě; teprve když ztratí či odhodí to, co 
jim znemožňuje přijmout svět tady a teď, najdou přítomnost 
tvořenou přátelstvím těch druhých.

Úsilí o vytvoření vlastního autorského textu je chvályhodné, 
byť výsledek je v tomto prvém pokusu zatím značně 
nepřehledný (nemohu ani zaručit, že můj výše uvedený 
výklad je ten, který zamýšleli) a na některých místech vnitřně 
rozporný. Ocenit je třeba především poctivé úsilí o nalezení 
a formulaci vlastních témat – ať se je podařilo účinně předat 
nebo ne.

Herci působí vesměs poměrně tvárně a přesvědčení, s nímž 
hrají, nasvědčuje tomu, že vědí, co chtějí. Samo provedení 
však trpí některými začátečnickými vadami, mezi něž 
patří především naivita řešení některých momentů (snad 
největší hádankou v tomto směru je velká polystyrenová 
studna, která uprostřed jednoho z obrazu uteče i s herci 
za ní skrytými) nebo naivní deklamace použitých veršů. 
Až komicky působí i závěrečný „filmový“ odchod hrdinů za 
sluncem lepších zítřků, doprovázený patetickou hudbou.

Luděk Richter



Inscenace libereckého Divadla Po přechodu vyvolala 
mezi diváky rozporuplné reakce. „Hodně se mi líbilo 
nasazení herců, ale téma na ně bylo příliš velké a 
nedokázali ho uchopit a předat divákovi,“ popsal 
svůj dojem jeden z nich. Minimalismus použitých 
jevištních prostředků, který většina diváků ocenila, pro 
některé kontrastoval s až patetickým textem, který ale 
nesplnil to, co sliboval. „Mluvilo se o navázání pravého 
přátelství, ale k ničemu takovému nedošlo,“ zaznělo 
na diskusi. Jako problémové vnímali diváci také 
náhlé vyústění příběhu, které připomínalo řešení ve 
stylu deus ex machina. Někteří diváci tápali v otázce 
hlavního tématu. Inscenace jim na začátku nabídla 
určité hypotézy, které se ale v závěru proměnily. 
„Měl jsem problém vůbec pochopit, o čem se hraje. 
Ocenil bych větší preciznost v tom, co je hlavní 
sdělení a co jsou jen peripetie, kterým nemusím 
věnovat pozornost,“ formuloval své připomínky 
jeden z diskutérů. Hlavními tématy inscenace diváci 
nejčastěji zmiňovali „pochopení sama sebe“ nebo 
„napravení“, které se odehraje vstupem do jakéhosi 
magického světa s andělským průvodcem, který 
hlavním postavám pomůže pochopit, v čem jsou 
prvé hodnoty. „Připadalo mi to trochu jako Letopisy 
Narnie,“ zaznělo od jednoho z diskutérů. Postava 
“Klauna” byla vnímána někým jako král či pán onoho 
světa, jinými jako postava, která se nedokázala 
demaskovat, a proto musela v onom světě zůstat. 
Ema Zámečníková mluvila o tom, že se setkala s tím, 
že si soubor vezme jako východisko pro inscenaci 
básnickou sbírku, ve které hledá témata, která chce 
vyslovit. Při uvedení na jeviště pak často dochází k 
tomu, že divák nepochopí všechny souvislosti, které 
soubor jasně vidí. „To se mi stalo do určitě míry i v 
případě tohoto představenií“ dodala. Představení na 
ni i tak dýchalo snahou něco sdělit a upřímností, ale 
trpělo tím, že je soubor nezkušený. Z toho pramenily 
některé problémy: text někdy zněl, jako by ho herci 
“četli zpaměti”, chybělo jednání hlasem. Výjimkou 
byla postava blonďaté dívky. Petru Vášovi se podle 
jeho slov dlouho nestalo, aby se v divadle cítil jako 
v halucinaci. Ocenil zejména scénu se studnou, na 
kterou dlouho nezapomene. Postupem času si ale 
uvědomil, že by ho představení za jiných okolností 
zřejmě dost štvalo. Je dobré ptát se, jestli každá věta 
musí v textu zůstat. Umění škrtat je významnou 
součástí umění psát, dodal Váša. Ewan McLaren 
souboru doporučil, aby více pracoval i s jinými 
prostředky, jak sdělit své téma, než je slovo. Upozornil 
také na to, že jako cizinec zvyklý na jiné kulturní 
prostředí by byl rád, kdyby herci z národnostní 
menšiny nehráli výhradně lumpy, ale i jiné postavy.

-das-

DiSKuSe O iNSCeNACi:

A CO NA TO VY?

Kateřina Mikanová
I přes velké nasazení herců se jim 
nepodařilo téma udržet pevně v rukou. 
Neškodila by větší herecká uvolněnost.

Marek Doležel
Myslím si, že by souboru „slušela“ hra 
tematicky odlehčenější a časově kratší. 
Btw - co ta STUDNA!?!

Tomáš Machek
Jako docela konzervativní divák 
považuji za základní kameny divadla 
dramatické situace. Bohužel se mi 
jich moc nedostalo, užil jsem si ale 
nasazení a člověčinu lidí, kteří se mi 
snažili cosi (ne příliš sdělného) předat. 



NAzAbiTÍ, brandýs n. labem: 
Kdopak se vám vo to vůbec prosil

TA DObA Je VlASTNĚ 
VŠuDe KOleM NÁS
Rozhovor se souborem

Proč jste si k dramatizaci vybrali zrovna knihu ireny 
Douskové? A nechali jste se inspirovat jevištním 
zpracováním jejího textu v Divadle v Dlouhé?
Terka: Divadelní hru v Dlouhý jsme neviděli. Měli jsme to 
hlavně zakázaný a taky jsme nechtěli kopírovat. 
Režisérka Irena: Tenhle text už jsme zkoušeli a teď jsme se k 
němu vrátili. Knihu donesla Terka.  Ale mě nenapadlo, jak to 
řešit, vyprávění v ich formě atd. Proto jsme tu realizaci odkládali. 
A taky jsme si chtěli zkusit něco vážnějšího. 

Co má znamenat rozvržení scény?
Vašek: Prakťák dobře odděluje vypravěče a děj. 
Lenka: A hlavně je ten prakťák malý, což znázorňuje 
stísněnost té doby.

Jak se ztotožňujete s obdobím komunismu?
Vašek: Ta doba je vlastně všude kolem nás. Učí se to na 
školách, rodiče to zažili, pořád se to vrací. I když my jsme v té 
době nežili, tak i přes to o tom máme vytvořený určitý obraz.

Ve hře to mezi vámi dost fungovalo. Je to tak i v reálu?
Jana: Je to tím, že se hrozně dlouho známe. Nebo aspoň 
většina. Třeba s Lenkou se známe od narození. A myslím, že 
jsme všichni dobrý kamarádi a proto to na jevišti tak funguje.

Máte další námět na hru? 
Vašek: Zatím ne. Spíš řešíme, v jaké sestavě se sejdeme příští 

rok. A jestli vůbec budeme moct fungovat v ZUŠce.

Jak se scházíte? Vy asi nejste středoškoláci…
Terka: Jsme vysokoškoláci, ale dojíždíme do Brandýsa a 
zkoušíme. Většinou v pátek večer.
Vašek: Snažíme se o to, vidět se minimálně jednou do týdne.  
Ale občas to samozřejmě nevyjde. Tuhle hru jsme začali 
zkoušet v únoru. A na premiéře jsme to poprvé sjeli celé. V 
pátek byla premiéra a ve čtvrtek večer jsme dostali poslední 
změny v textu.

Takže občas musíte improvizovat?
Terka: Schopnost improvizace určitě máme, ale pro tu prostor 
není. Maximálně to řekneme jinak, nebo to řekne někdo jiný.

Mňau & Mňau



ReCeNze
Děcka z gymplu v rytmu disko
Soubor Na zabití z Brandýsa nad Labem přivezl příběh pětice 
gymnazistů, prožívajících své středoškolské studie v 80. 
letech. Čtivé příběhy Ireny Douskové vyprávěné svéráznou 
Helenkou Součkovou, v tomto případě kniha Oněgin byl 
Rusák, se staly inspirací pro etudovitě skládanou mozaiku 
epizod, které v různých variacích zažíval na střední škole 
každý z nás. Domnívám se, že bez rozdílu věku je období 
středoškolských studií spojeno s velmi podobnými věcmi 
– prvními láskami, prvními pokusy o uměleckou tvorbu, 
nedorozuměními s rodiči i kantory, s kamarádstvím, na 
které se vzpomíná po celý život, ale i s průšvihy, kterých 
se mnohdy dopouštíme z blbosti, aniž bychom tušili, jak 
výrazně mohou ovlivnit náš budoucí život. 

Pro pamětníky doby socialismu samozřejmě může evokovat 
vlastní sentimentální vzpomínky na tu dobu i jakousi 
konfrontaci s tím, jak může být tato doba viděna lidmi, 
kteří ji nezažili. Já jsem si vzpomněla na to, že jsme v době 
gymnaziální obecnou politickou situaci zas tak moc neřešili, 
stejně jako nejrůznější „opruzy“ spojené s fungováním 
tehdejší společnosti. Měli jsme svoji partu. S blbečky a 
šplhouny jsme se prostě nebavili, o udavačích se vědělo, na 
členství v komunistické straně jsme měli jasný názor. Doba 
socialismu, jejíž nejrůznější aspekty z dnešního hlediska 
působí po právu absurdně, se každého z nás samozřejmě 
dotýkala, ale není jí třeba ani idealizovat, ani démonizovat. 
Fronty na mandarinky a vlastně na cokoli, které se dnes 
zdají nepochopitelné, se už staly jakýmsi symbolem té 
doby, stejně jako jásavá hudba Michala Davida. Nicméně 
jisté znaky, na něž inscenace poukazuje, jako je nerudnost v 
tramvajích či na úřadech, se ukázaly jako nadčasové.

A tak nám zbývá příběh tehdejších gymnazistů, na které 
si hraje pětice současných mladých lidí.  Hrají si na ně 
s chutí, s citem pro charakteristiku jednotlivých postav 
studentů, ale i dalších osob – jako profesorů, úředníků či 
rodičů. V jednotlivé postavy se proměňují jednoduchými 
atributy (kravata, baret, brýle), ale vytvářejí je především 
svým jednáním. Je sympatické, že postavy nejsou výrazně 
karikovány, nepřehání se, nicméně základní charakteristiky 
dobře fungují a jejich prostřednictvím je poukazováno jak 
na záporné vlastnosti jednotlivců (především pokrytectví 
a prospěchářství), ale objeví se i ty kladné (např. v postavě 
profesora kreslení, který nenápadně zachrání holky před 
průšvihem).

Představení funguje i ve správné rytmizaci scén (předěly 
jsou zvukově vytvářeny brknutím na jednu z kytar, které 
lemují hrací plochu), i v pointování jednotlivých epizod. 
Kdopak se vám vo to vůbec prosil je tedy - alespoň pro mne - 
především žánrovým obrázkem, na který se příjemně kouká  
a v němž oceníme spíše jednotlivé herecké výkony, nežli  
obecné svědectví o době, která už je (naštěstí) historií.  

Jana Soprová

Chybějící významové vyústění
Oceňuji pedagogický záměr přimět mladé lidi, aby si 
sáhli na nepěknou dobu, kterou nezažili, a která se jim 
právě proto může zdát jen legračně pitoreskní, či dokonce 
v některých směrech přitažlivá. Oceňuji přijetí tohoto 
záměru mladými protagonisty a zaujetí, které pro něj 
projevili. Oceňuji jejich hereckou vybavenost, která se 
kupodivu nejautentičtěji projevuje v těch nejobtížnějších, 
vážných okamžicích, v nichž se svěřují verši o svých 
láskách. Oceňuji i leccos jiného...

Problém nemám ani tak s inscenací, jako s předlohou Ireny 
Douskové (Oněgin byl Rusák), a to zejména s její stavbou, 
která je pro divadelní zpracování stěžejní. Děj nás provádí 
několika posledními týdny či měsíci maturitního ročníku 
skupiny mladých lidí v osmdesátých (jak je na začátku vážně 
a na konci ironicky řečeno „zlatých osmdesátých“) letech. 
Píší básně a rádi by udělali večer poezie, ač si dávají pozor, 
narážejí na přihlouplé schvalovací orgány a když přijde 
aplaus, v euforii přidají pár zvlášť ostrých kousků, následuje 
udání, z něhož se tak tak vykroutí, druhý průšvih s provokací 
o prvém máji, pak soudruhu ředitelovi na jeho přání (???) 
zahrají o narozeninách, nakonec všichni odmaturují, někoho 
přijmou na vysokou školu, koho ne, ten přirozeně remcá a 
autor té nejnepřijatelnější písně pošle pozdrav z Vídně (kam 
se záhadně dostal).

Pravda, je to velmi epická lineární stavba (jinou stránku oné 
epičnost inscenátoři vtipně využívají k vstupům do rolí a 
výstupům z nich), ale příběh je přehledně převyprávěn. Co 
z něj ale vyplývá a k čemu to onu partu dovedlo – budou 
stejně přihrbení jako jejich rodiče, nebo si to už příště 
nenechají líbit? Chybí mi prostě významové vyústění a s 
ním i názor. Dozvídám se jen, jak to tenkrát chodilo; jako 
informace pro neznalé je to užitečné (byť trochu povrchní), 
jako umělecká informace je to chabé.

A plyne z toho i důsledek formální: jak měkká je dramatická 
stavba, tak nevýrazný je i závěr.

Luděk Richter



A CO NA TO VY?

Tomáš Machek
Chvályhodné, osvěžující, stravitelné, 
uvěřitelné. No prostě neuvěřitelně 
účinné. Velký dík zejména za ty diváky, 
kteří už neměli tu čest trávit dětství ve 
frontách.

Marek Doležel
Ocenil bych větší kontrast mezi 
mluvenou a hereckou částí. Jedna 
herečka se mi líbí – herecky.

Kateřina Mikanová
Milé a lehké. Zkrátila bych textově 
některé situace a přidala víc hereckého 
jednání.

Diváci poměrně bez výhrad ocenili herecké výkony 
hlavních představitelů, práci s prostorem nebo 
oddělování různých rovin pomocí hrábnutí do 
kytarových strun. Diskuse rychle zamířila k otázce, jak 
asi představení vnímají lidé, kteří minulý režim zažili 
na vlastní kůži, a ti mladší, kteří se o něm dozvídají jen 
zprostředkovaně. Pro většinu diváků bylo přínosem, 
že inscenace otevřela téma života za socialismu, 
protože řada mladých lidí o této době moc neví a 
nepřemýšlí o ní. Pamětníci se většinou shodovali 
na tom, že si v některých okamžicích až nostalgicky 
připomněli, v jakém prostředí kdysi žili. „V 80. letech 
jsem chodil na gymnázium a některé okamžiky 
představení mě silně oslovovaly. Jen jsem pochyboval, 
zda bychom tehdy byli stejně stateční. Přijde mi, že 
jsme v dané době byli mnohem více ‚posraní‘,“ řekl 
například Jakub Hulák. Pro jiné diváky ale představení 
o minulé době příliš nepojednávalo. Soubor toto 
téma příliš neakcentoval, ale spíš si vybral rovinu, 
která zdůrazňovala vztahy mezi gymnazisty a jejich 
příběhy. Průšvihy, kterých se dopustili, by se ale mohly  
stát i dnešním mladým lidem. Metafora s křečky, kteří 
raději zabijí svá mláďata, aby nemusela žít v tak šílené 
době, přitom nabízela větší potenciál. Problém někteří 
vidí už v předloze, která zdaleka není geniální. „Je to 
příběh, ve které sledujeme hrdiny, ale nakonec vlastně 
k ničemu nedojde,“ řekl na diskusi Luděk Richter. 
Podobným problémem podle něj trpí i inscenace 
textu v Divadle v Dlouhé. Ostatně – delší odstup od 
výrazného uvedení v tomto divadle by podle jednoho 
z diváků pro amatérskou inscenaci možná nebyl na 
škodu. Petr Váša inscenaci velmi ocenil. Líbila se mu 
i přesto, že má podle svých slov smíšené pocity z 
jakéhokoli připomínání minulého režimu. „Stačí, abych 
slyšel První máj, a úplně se mi navaluje,“ řekl Váša. 
Z hlediska jeho zkušenosti atmosféra představení 
odpovídala tomu, co sám kdysi prožíval. Pro Emu 
Zámečníkovou bylo představení „jednou velkou 
vzpomínkou“. Poukázala na určitou nedůslednost 
v kostýmech a rekvizitách: na jedné straně se hraje 
s historicky věrným listem Lidová demokracie, na 
druhé straně ale mají herci trička s anglickými nápisy. 
Ewan McLaren měl z představení velký zážitek. Ocenil 
také, jak dobře herci ztvárnili postavy funkcionářů, 
komunistů a rodičů.

-das-

DiSKuSe O iNSCeNACi:



Divadlo DOMA, Svitavy: 
Sedm kroků od prádelny

i SlePÍ Si DOKÁžOu DĚlAT 
SRANDu SAMi ze Sebe
Rozhovor se souborem

Co bylo to hlavní, co vás na textu zaujalo?
Soubor: Že každá postava je charakterově úplně jiná a že 
všechny ty osudy se tam propletou - kdo koho chce, kdo 
koho chce kam a nechce. A hlavně bylo opravdu zajímavé 
hrát o tom slepci – s tím jsme neměli žádnou zkušenost a 
věděli jsme, že musí být strašně těžké to zahrát. Ale bylo to 
zajímavé právě i kvůli tomu zkusit něco neznámého. Naše 
role jsme hodně rozebírali – v podstatě celou dobu, co to 
hrajeme, vždycky dál a dál rozebíráme, jací jsme.

Jak moc jste ho upravovali?
Režisérka: Hodně. Divadelní hra Leonarda Gershe „Motýli jsou 
volní“ je pro více postav, s mnoha dalšími okolnostmi. Tenhle 
scénář je šitý na míru přímo pro tyto tři lidi. Postupně vznikal a 
dotvářel se. Zajímavostí je vznik té původní hry - Leonard Gersh 
se jednou setkal s nějakým slepým klukem a ten mu vyprávěl 
o tom, jak se k němu lidi chovají a jak je to děsné. A že jednou 
potkal holku, která se k němu chovala jinak a že tím pro něj 
začal úplně nový život, že si připadal konečně normálně. Takže 
to vzniklo na základě skutečného příběhu.

zašli jste si i vy pro nějakou inspiraci do reálného života – 
pátrali jste, jak to nevidomí v životě ve skutečnosti mají?
Štěpán: Za prvé jsem viděl filmové zpracování původního 
Gershova díla, což bylo asi nejlepší. Pak jsem samozřejmě 
viděl v životě pár slepců a myslím si, že trošku jsem něco 

dokázal okoukat – jak se pohybují, jak se koukají skrze 
člověka, jako byste byli průhlední. A je zajímavé, že se na 
slepotu dá vymyslet spousta vtipů a narážek a že i samotní 
slepí si dokážou dělat srandu i sami ze sebe. Dneska, i přesto, 
že se nám tam něco málo pokazilo, si myslím, že se diváci 
těm fórkům zasmáli. A když se lidi smějí, je to u amatérského 
divadla přece super.

Jak vznikla podoba scény a kde se zrodila klavírní hudba?
Soubor: Scéna – to jsme tak zkoušeli. Vznikla z věcí v našem 
svitavském divadle, kde to tak většinou bývá, že se věci 
popůjčují a vždycky z toho vznikne nějaké divadlo.
Štěpán: K hudbě – Ray Charles byl taky slepý, tak proto… 
Napadl nás vlastně, když se dělala milostná scéna a byla tam 
písnička I got a woman, což je v angličtině „Mám ženu“. Pak z 
toho vyplynulo, že bychom tu muziku spojili s představením 
ještě na více místech, a tak tam nakonec byly skoro všechno 
písničky od něj, i když to možná někdo nepoznal, a to byl ten 
smysl to ukázat.

Kde vy osobně bydlíte a jaké máte zkušenosti se sousedy – 
slyšíte taky každý jejich krok a vše, co se děje za stěnou?
Štěpán: Já nebydlím v bytovce nebo tak, ale máme rodinný 
dům, který je řadový, takže slyším sousedku, jak nadává na 
psy, když hlasitě štěkají. Ale se sousedy máme díky bohu 
dobré vztahy, dokonce nám i pronajímají kousek svého 
pozemku za flašku měsíčně, nebo dokonce za flašku za půl 
roku! Takže – přál bych všem, aby měli tak skvělé sousedy!
Šárka: Já v našem rodinném domku vlastně slyším jenom 
tetu, když se směje, protože má hodně výrazný smích...
Tereza: A já neslyším vůbec nic. Možná tak štěkat venku 
našeho psa. Ale zato vlkodava!

-kos-



ReCeNze

Deficit situačního prostoru
Soubor přivezl na studentské poměry výjimečný typ 
představení: klasické interpretační divadlo, jehož základem 
je pevný činoherní text postavený především na herecké 
práci. A tu svitavští zvládají mimořádně dobře: především 
představitel slepého Dona, ale i Jill (snad jen by si měla 
hlídat hranici toho, kdy by její herecká suverenita mohla 
působit jako exhibice) a venkoncem i sestry (byť ta dostává 
nejmenší prostor) předvádějí herecké výkony, na něž 
je potěšením pohledět. Všichni umí tvárně pracovat s 
hlasem, mimikou i gestikou a také – což je i zásluha režie 
– s pohybem v prostoru. (To, že scénografie část prostoru 
nefunkčně vyhradila pro náznak Jillina pokojíku, ač se v něm 
nic neděje, je jiná věc.)

Vyjdeme-li z toho, že tématem je to, co se řeší ve finále hry, 
pak by jím měla být svoboda ve střetu s láskou: Don chce 
nalézt svobodu pro svou lásku, sestra mu chce svobodu vzít, 
aby ho před láskou ochránila, a Jill se původně domnívá, že 
láska by jí svobodu vzala. Je dobře, že původně vnější záměr 
udělat si klasickou hru přerostl až k sdělení, které si mohou 
osvojit i jeho mladí protagonisté.

Hra je výrazně zkrácena, což jí brání v upadnutí do roviny 
amerických televizních konverzačních sitcomů. V klíčových 
okamžicích se však zkratky mění ve zkraty. Už k zamilování 
Jill do Dona dojde tak prudce a nepřipraveně, že je těžké mu 
uvěřit. A ještě naléhavěji se tento deficit situačního prostoru 
a vypracování projeví ve dvou zvratech v závěru: smíření 
Dona se sestrou a návratu Jill k němu pár vteřin poté, co 
se rozhodla ho opustit. Obojí přichází jako neuvěřitelný a 
nepochopitelný blesk z nebe, či spíše deus ex machina z vůle 
inscenátorů.

Luděk Richter

Svoboda, kterou si každý musí pojmenovat sám
Hru Motýli jsou volní Leonarda Gershe znám od 70. let 
minulého století a vždycky jsem ji považovala za nadčasový 
titul pro mladé herce i diváky, kteří vstupují do dospělosti  
a hledají svou osobní (nikoli sexuální) identitu. V průběhu 
doby se sice základní téma nemění, ale pokaždé je 
vidíme z trochu jiného úhlu. Dnes už osamostatňování 
handicapovaných není experiment, ale záležitost 
podporovaná státem. Velmi dobře také známe neblahé 
důsledky hnutí hippies, a potažmo i naší dvacet let staré 
demokracie, kde má každý neomezené možnosti dělat si 
co chce. Už víme, že hlásání absolutní svobody bez ohledu 
na ostatní může být paradoxně svazující, přinášející pocit 
odcizení a neschopnosti navazovat stálé vztahy. Strach z 
odpovědnosti a citových závazků se v dnešní době stále 
prohlubuje. Z tohoto pohledu vypadá dnes příběh slepého 
Dona a svobodomyslné spontánní Jill možná až trochu 
modelový,  včetně optimistického, amerického happy-endu.

Nicméně, inscenace, kterou přivezl  soubor DOMA ze Svitav 
v upravené verzi hry pod názvem Sedm kroků od prádelny, 
je sympatickým pohledem na toto téma. A je pro mě v 
některých aspektech nový. Od původní předlohy se textově 
sice zase tak moc neliší, kromě škrtů, které děj zhušťují, a 
pro někoho možná určité motivace znejasňují. V původním 
textu figuruje kromě ústřední dvojice ještě Donova 
matka (spisovatelka, která kvůli němu stvořila postavu 
supermanského slepého chlapečka), a přítel Jill Ralph. V 
Sedmi krocích od prádelny Ralph zcela chybí a postava 
matky se proměnila v sestru Ellis. Tím získal příběh nové 
konotace – příběh matky, nadevše milující a bránící syna 
před svody a nebezpečími života, která se nakonec rozhodne 
mu dát volnost, je samozřejmě diametrálně odlišný od 
příběhu sestry, která se stará o bratra po smrti rodičů a  
obětuje mu nejlepší léta života. Právě ono sourozenecké 
spříznění patrné např. v bleskové proměně nálady od 
hysterické hádky k okamžitému smíření, stejně jako ve 
velmi působivém momentu společné hry na klavír, pro mě 
otevřelo novou dimenzi příběhu. Stejně jako akcentování 
role hudby v Donově životě, který se jejím prostřednictvím 
identifikuje se slepým Rayem Charlesem, a jeho písněmi si 
dodává odvahy k samostatnému životu. Přítomnost sestry 
Ellis proměňuje i základní princip „boje“ o Dona mezi jeho 
milenkou a příbuznou. Žárlivost a smíření sestry je zkrátka 
jiná než matčina.

Inscenace sama je koncipována  jako psychologické drama, 
bez náznaku nadsázky, a herce – i díky věku – si můžeme 
s postavami zcela ztotožnit. V tomto směru herci divákům 
vycházejí vstříc, každý z nich dodává své postavě jistý punc 
autenticity, ať už se jejich přístup i temperament jakkoli 
liší. Každý z nich svým způsobem prezentuje téma životní 
nejistoty, hledání, image nabízené ostatním jako zástěrku 
jejich nejistoty a zmatenosti. Zatímco Don to má v jistém 
slova smyslu jednodušší, neboť jeho handicap je zjevný, 
obě mladé ženy žádný viditelný problém nemají. Vypadají 
dobře a mají možnost svobodné volby. Ale v tom je právě 
ten háček, a možná i poselství inscenace. Ve skutečnosti jsou 
na tom v podstatě všichni stejně.  Zatímco u Ellis je blokem 
nejen vztah, ale i pocit povinnosti vůči bratrovi, pro Jill je 

těžko překonatelným životním postojem vzpoura proti 
společnosti a s ní spojená neochota (i strach) na někoho 
se citově vázat. To vše se daří všem třem protagonistům 
velice dobře zprostředkovat. Dokážou dát svým postavám 
psychologickou hloubku, správnou energii i logiku 
vzájemných vztahů. Je to tedy bezpochyby představení 
velmi divácké. Problém nicméně vidím v kontextu tohoto 
festivalu, neboť kromě poctivého herectví a dobře 
vyprávěného příběhu inscenace vlastně nepřináší nic 
výrazně nového ani překvapivého.

Jana Soprová  



A CO NA TO VY?
Vojtěch Houšlička
Představení se mi velmi líbilo, 
ještě žádné představení ve mně 
nezanechalo takový dojem. Především 
se mi líbila práce s mimikou hlavního 
hrdiny. I když bych čekal mnohem 
větší vyhraněnost a kontrast u postavy 
jeho sestry.

zuzka Roubová
Bylo to hezký, protože Ray Charles 
hrozně hezky hrál na klavír, takže to 
bylo moc milý a moc se mi to líbilo.

Nikola čepelková 
Líbila se mi přirozenost herců a to jak 
ta holka byla trhlá. Vystihli takovou tu 
Ameriku. Ten kluk byl tak luxusní, že 
jsem mu to fakt věřila.

Herecké ztvárnění nevidomého člověka i výkony 
dalších dvou protagonistek patřily k nejvíce 
oceňovaným momentům inscenace svitavského 
souboru. Diváci chválili „chemii mezi hlavními 
postavami“, zobrazení vztahu, kdy slepý vnímá věci 
„zevnitř“ a dívka naopak velmi povrchně, i „humorné 
momenty“ představení. „Podle mé zkušenosti 
s nevidomými se slepí mezi sebou baví velmi 
černým humorem,“ uvedl jeden z diváků. Diskutéři 
vyzdvihovali také použitou hudbou slepého zpěváka 
Raye Charlese. Problematickou se debatérům v 
některých ohledech jevila postava Donovy sestry. 
Zejména její emotivní scény nebyly podle některých 
dostatečně vybudované a nepůsobily uvěřitelně. 
Jak poukázala jedna z divaček, v původním textu 
mefiguruje sestra, ale Donova matka. Vztah mezi 
sourozenci je přitom dost odlišný od vztahu matka 
– syn, což mohlo přispět k tomu, že postava sestry 
byla vnímána tak rozporuplně. Text byl také velmi 
výrazně krácen a scény, kdy se podrobněji buduje 
vztah mezi Donem a jeho sestrou, mohly padnout 
za oběť škrtům. Hereckému ztvárnění Jill by podle 
některých názorů prospělo, kdyby představitelka při 
svých hereckých možnostech zbytečně nepřehrávala. 
Určitá doslovnost a přílišné dohrávání se nevyhnula 
ani jinak velmi ceněnému výkonu představitele 
Dona. „Například když Don ucítí, že přišla jeho sestra, 
nemusel by čenichat jako pes,“ konkretizoval svou 
výhradu jeden z diváků. Některým divákům vadila i 
nedotaženost scénografického řešení: vyloženě rušilo 
například bušení na hadrové dveře. Ema Zámečníková 
připomněla, že představeni viděla i v domácím 
prostoru ve Svitavách, kde byly věci jinak uspořádané 
a lepe fungovaly - včetně toho, že na scéně byl 
přítomen klavír. Soubor podle ní zvolil nádherný text. 
Režisérka postavila inscenaci na hereckých výkonech 
a dobře udělala. To ocenil také Ewan McLaren. O 
to důležitější ale podle něj jsou detaily hraní. U Jill 
se přibližně v polovině inscenace začíná opakovat 
určitý pohybový vzor, řekl lektor. Možná by stálo za to 
vymyslet jí ještě další variace. Zdá se mi, ze u většiny 
souborů na Mladé scéně pozoruji nevyužitý potenciál 
v práci se scénografií, dodal McLaren.

-das-

DiSKuSe O iNSCeNACi:



Štěk, Opava:
Pyšná princezna

VŠeCHNY TeleVize TO 
DÁVAlY POřÁD DOKOlA
Rozhovor se souborem

Na cestě na diskusi po právě odehraném představení jsem 
vyzpovídal soubor, který hrál jako jediný na Mladé scéně 
2012 v Kulturním domě - DS ŠTĚK z Opavy. Pan režisér občas 
upřesňoval odpovědi členů souboru, kteří - celí rozjaření, 
že mají odehráno - někdy odpovídali se smíchem, trochu 
lehkovážně, zato velmi lehce a často i stručně: 

Proč Pyšná princezna? Co vás na ní zajímá?
Soubor: Přišel s tím režisér. Před námi ji hrál již mladší 
soubor, strašně moc se nám to líbilo, tak jsme to přebrali.
Režisér: Pyšná princezna proto, že mě jednu dobu strašně 
štvalo, že to všechny televize dávaly pořád dokolečka, tak 
jsem si říkal, že si ji musíme udělat po svém.

Jakou máte cílovou skupinu diváků? Pro koho obvykle 
hrajete?
Soubor i režisér: Pro celou rodinu - pro děti i rodiče. Jde 
o to, aby se zasmál každý, aby si každý našel něco svého. 
I v té pohádce se snažíme, aby si tam dospělý našel své 
věci. V našem Loutkovém divadle v Opavě je to tak, že 
amatérské soubory hrají pravidelně v neděli, takže tomu 
přizpůsobujeme i naše představení.

Jak dlouho spolu tato skupina pracuje?
Soubor: Různě se sice střídáme, někteří tu jsou od začátku, 
někteří přišli později, ale soubor v základním složení vznikl 
již před deseti lety.

Jak jste hledali podoby jevištních situací a vtipů během 
tvorby? Měli jste jasnou koncepci?
Se základním kamenem, konceptem, přišel pan režisér. Když 
jsme pak zkoušeli samotný text, říkali jsme si: „Tady přidáme 
to, tady zas toto,“ snažili jsme se to různě šperkovat až do té 
podoby, kterou jste viděli.
Režisér: No, některé etudy jste přeci vytvářeli i sami ve 
skupinách.
Soubor: Jo, to je pravda - například „mlýn“.

Proč karimatky?
Soubor: Protože jsou barevné, protože jsou netradiční. 
Když se zapomenou, dají se jednoduše koupit a upravit. 
Jednoduché a hezké. Prostě je nikdo nemá.
Režisér: Já jsem se snažil najít nějaký jednoduchý materiál, 
ze kterého by se daly vytvořit úplně jednoduché divadelní 
znaky. A tak mě jednou napadlo toto. Bohužel na to 
neexistuje moc lepidel, takže jsme si trochu zavařili, ale 
nakonec jsme i to lepidlo našli.

-kon-



ReCeNze
Variace na Pyšnou
Divadelní soubor Štěk z Opavy přivezl Pyšnou princeznu, a 
to velmi svéráznou –jakýsi digest z kultovní pohádky mnoha 
generací českých dětí. Přiznám se, že jsem se příjemně 
bavila. Asi tak, jako kdybych zavítala na školní akademii nebo 
na studentské představení party„nás co spolu mluvíme“.  

Pyšná princezna má výhodu, že ji u nás zná opravdu každý, 
takže není potřeba vysvětlovat základní fakta a symboly– 
ať už se jedná o krejčíka juchajícího za hranicí Půlnočního 
království, práci prince a princezny ve mlejně, či zavazování 
střevíčku. Píseň Rozvíjej se, poupátko dokáže zanotovat snad 
každý z nás a zlotřilí rádcové tvoří neodmyslitelný kolorit 
téměř každé české pohádky. Jak jsem předeslala v úvodu, 
zpracování nese charakteristické rysy studentské taškařice, 
kde se chvílemi mihnou fórky velmi zdařilé, jindy zcela 
banální (až pokleslé). 

Nicméně základní příběh je v obrysech poctivě dodržen, 
stejně jako náznaky kultovních filmových scén. Tento pokrm 
je okořeněn některými vtipnými nápady (jako vytvoření 
kostýmů a rekvizit z různě barevných rozstříhaných 
karimatek), účastí  proměnlivého chóru vypravěčů a  
vypravěček, z nichž se podle potřeby vyloupnou konkrétní 
osoby, a výraznou pohybově taneční složkou. Celá záležitost 
má dobrý tah, energii, a vtipnou nadsázku. Vzhledem 
k tomu, že vědomě odkazuje ke známému fenoménu, 
který je do jisté míry karikován a jaksi shora komentován 
jednotlivými hráči, je tím do značné míry omezena možnost 
jakéhokoli překvapení. Nemůžeme tedy čekat žádné zásadní 
zvraty v ději či nové interpretace daného tématu. Naopak 
se můžeme potěšit jednotlivými detaily (já jsem například 
ocenila závěrečnou rapovku Rozvíjej se, poupátko). Pro 
soubor je to patrně taková trochu účelová študýrka, která 
publikum, jenž vždy čeká na „ty situace z filmu“, spolehlivě 
pobaví.

Zkrátka sázka na jistotu, solidně a zábavně udělané 
představení. Nicméně, vzhledem k dlouhodobému 
fungování souboru, tvůrčímu potenciálu jednotlivců i jejich 
vzájemné sehranosti se domnívám, že by si příště mohli 
troufnout na ambicioznější projekt.

Jana Soprová 

Divácká nejistota
Divadelní „remake“ nejoblíbenější a nejfrekventovanější 
české filmové pohádky hraje početný soubor kostýmovaný 
v přiléhavých černých dresech. Na začátku nám chórovým 
přednesem exponuje situaci dvou království a uvede do 
nich klíčové postavy krále, princezny Krasomily, tří zištných 
rádců a darebného výběrčího daní, jakož  i krále Miroslava; 
ti jsou označeni pomocí nápaditých kostýmních znaků, 
nastříhaných z karimatek.

Ukazuje se, že film byl pro soubor opravdu silným „vzorem“. 
Nejenže jej kopírují mnohdy až do detailů, jako je švec 
přeskakující hranice do vedlejšího království, aby si tam 
mohl zavýsknout a zatančit, ale cítí potřebu dohrát vše, co ve 
filmu je, opravdu do poslední mrtě – včetně obrazu mlýna a 
pytlů v něm; snad jen tu jízdu na kládě vynechali, neb ta je 
na hranicích divadelních možností.

Problém je v tom, že stále zůstávám v nejistotě, nakolik chtějí 
inscenátoři pohádku převyprávět, nakolik na ni pomocí 
parodie sdělit svůj názor či nakolik je komický účinek jen 
výsledkem kouzla nechtěného. A nakolik chtějí dělat legraci 
ber kde ber (viz třeba závěrečný rap).

To vzbuzuje otázku, pro koho vlastně inscenátoři chtějí 
hrát. Předškolní a raně školní děti nejsou na transformace 
(natož parodie) pohádky zvědavé; snad by ji mohly přijmout 
starší školní děti, ale ty zase na pohádku nepůjdou, protože 
„nejsou malí“. Především by to však mělo být vyjádření 
samotných aktérů – středoškoláků, kteří by měli vědět, proč 
si pohádku vybrali, co jí či o ní chtějí říci; a samozřejmě by je 
to mělo i bavit. Bude-li pak mít výsledek přesah i k dětem, je 
to cosi vítaného navíc. Nebo opačně: měli by se snažit udělat 
dobrou pohádku pro děti – s tím že ono „dobrou“ znamená 
takovou, jaká naplňuje a baví samotné inscenátory. Opravdu 
dobré divadlo pro děti totiž baví i dospělé.

Není pochyb o tom, že mladí herci jsou nabití energií, chutí hrát, 
smyslem pro legraci a venkoncem i hereckou tvárnosti, ani o 
tom, že v inscenaci je spousta zajímavých nápadů (např. hranice 
vytvořená ze smutných a veselých lidí). Problémem je však 
udržení hranice mezi hereckou stylizací a přehráváním, vtipem 
a podbízivým vymýšlením vtípků za každou cenu.

Luděk Richter



A CO NA TO VY?
Jiří Hovorka 
Jo líbilo, byl jsem velice mile 
překvapen. Hlavně rekvizitami, který 
použili, a tak podobně.

Anna Hubáčková 
No, byla jsem šokovaná, ještě jsem 
nic takového neviděla, ale líbil se 
mi nápad s kostýmy z karimatek. 
Připadala jsem si, jako by si na tom 
jevišti hráli nějakou takovou hru.

Mezi klady představení jmenovali diváci nápad s 
využitím karimatek jako hlavního scénografického 
materiálu a sehranost a energii souboru. Diskuse se 
pak točila zejména kolem úrovně humoru, se kterým 
inscenace pracovala, a také její divácké adresy. 
„Některé fóry mě až urážely,“ popsal svůj zážitek jeden 
z diváků. „Svou malou sestru bych na představení 
kvůli vulgaritě některých vtipů asi nepustil.“ Jedinou 
poetikou inscenace byla podle diskutérů parodie 
notoricky známé pohádky, která balancovala na hraně 
mezi stylizací a kýčem. „Vypadá to, že jejich cílovou 
skupinou jsou především vrstevníci, kteří si chtějí s 
všeobecně známou pohádkou prohrávat,“ zaznělo. 
Inscenace Pyšnou princeznu na řadě míst jen doslova 
kopírovala. Nejlepší momenty přitom přicházely v 
okamžicích, kdy inscenace šla proti předloze, kdy 
ji komentovala v protikladu. „Možná by bylo lepší, 
kdyby soubor ve své specifické poetice hrál nějakou 
svou původní pohádku,“ navrhoval jeden z debatérů. 
Návrh, aby opavští sáhli po jiném tématu, se v debatě 
opakoval vícekrát. Ewan McLaren z pozice cizince 
upozornil na fakt, že televizní pohádky jsou výrazným 
českým fenoménem. „Ale i tak se ptám: proč vlastně 
dělat znovu Pyšnou princeznu? Nenašlo by se jiné 
téma? Zvlášť když je soubor tak vybavený,“ podtrhl 
hlavní otazníky kolem inscenace. Ema Zámečníková se 
k jeho pochybnostem připojila. Je podle ní škoda, že 
soubor jen předváděl scény ze známé pohádky a nijak 
je dále neposunul. „Představení ve mně vyvolalo jen 
velké Proč,“ dodala lektorka. 

-das-

DiSKuSe O iNSCeNACi:

Kuba Chocholáč
Já jsem se smál, mě přišlo, že se chovali 
dost přirozeně a že jsou takhle trhlí i ve 
skutečnosti, tak mě to bavilo.



HlAS FuNGuJe JAKO ViziTKA 
Dnešní dopoledne jsem si užil ve společnosti účastníků 
Hlasového semináře Evy Spoustové. Na tabuli v učebně se skvěl 
nápis „HLAS JE FUNKCE DECHU“.  Sedělo se v kroužku a povídalo 
se. Intuitivně jsem cítil, že o hlas tu jde v první řadě. I když se 
mluvilo o všem možném jiném. Třeba o tom, jak se udržet v 
dobré psychické kondici. Jak se vyhnout systému padajícího 
hovna. Jak na sebe nenechat plivat cizí starosti a nepodléhat jim. 
Jsou to totiž pomyslné zelené jedovaté šípy. A my nejsme jejich 
terčem. Vnímal jsem, že tím nepřímo (i když v jistém smyslu dost 
zpříma) připravujeme jednak svoje tělo a jednak svou mysl na 
následnou práci s dechem, potažmo s hlasem. Přesto mi to celé 
přišlo především jako příjemně neagresivní psychohygiena. Jako 
stopařův průvodce mezilidskou komunikací. Byly formulovány 
rady typu: Nedělejte si domněnky! Nikdy si nic neberte osobně! 
Nedělejte ze sebe terč! Poprosil jsem Evu Spoustovou o odpověď 
na několik otázek…
 
čím se tvoje hlasová výchova liší od zažitých představ, že se 
přijde na seminář a začne se s cvičeními ve stylu...
... „Má máma má malou zahrádku“?

Ano, artikulační cvičení, posazení hlasu a tak..  Mám pocit, že se v 
rámci hlasové výchovy hodně věnuješ i psychické kondici nebo 
řekněme duševní hygieně frekventantů kurzu…
Já nevím, jestli je to duševní hygiena… Takhle: Ta dílna, co vedu 
na Mladé scéně, to není přesně to, co já běžně učím. Tady mám 
sedmnáct lidí v kurzu. To je hrozně moc! Pro mě je normální 
práce ve složení jeden až dva studenti a já. Takže tady jsem 
musela náplň práce přizpůsobit počtu účastníků, který je hodně 
limitující. Nemůžu se naplno věnovat technice mluvy, protože 
v tomhle množství se zaprvé nedostane na všechny a zadruhé, 
pokud budeme dělat kolektivní hlasová cvičení, je velké riziko, 
že se někdo ukřikne… Takže musím dělat to, co ve velkém počtu 
dělat můžeme. A oblast, kde jsou podle mě ohromné rezervy, 
kde je pro lektory hlasové výchovy u téhle generace ohromě 
moc práce, to je postura tělová. Postura tělová zásadně ovlivňuje 
způsob, jakým dýcháme. A hlas je jenom funkce dechu… Hlas 
funguje jako vizitka toho, jak na tom člověk zrovna je. Práce s 
hlasem je psychofyzická disciplína se vším, co k tomu patří. Jde 
mi o to, aby lidi pochopili, jaké jsou jejich reálné možnosti. Aby 
přes to, v jaké jsou tělové kondici, jakým způsobem drží tělo, 
našli nějaký vztah ke svému vnitřnímu hmatu a naučili se cítit, 
co jim jejich tělo říká. Je překvapivé, jak funkce těla a způsob, 
jakým fungujeme, tedy to, jak naše vizitka vypadá, jak to je v 
jednotném systému s určitými přístupy ke specifickým životním 
situacím. 

Včera jsem slyšel ve festivalových kuloárech, že jsi podrobila 
frekventanty svého semináře nějakému „surovému“ 
psychologickému testu! Jak si to mám vyložit?
Surový psychologický test byl jedno malé cvičení, které zařazuji 
do programu pravidelně, a ještě nikdy předtím s ním nikdo 
neměl takovýhle problém. Buď se jednalo o specifickou reakci 
jednoho z frekventantů kurzu, anebo jsem ho zařadila v rámci 
nějakého systému cvičení, kdy to, co předcházelo, navnadilo 
lidi jiným způsobem, vzbudilo jiná očekávání. To netuším. 

Jakékoli surovosti jsou mi cizí. Kdokoli se v mých seminářích 
sám rozhodne, že se nějakých cvičení nezúčastní, vždycky to 
respektuji! 

Co to vlastně bylo za test? K čemu je dobrý? 
Test tvoří pár drobných otázek, ty podstatné jsou tam čtyři. 
Díky odpovědím si člověk uvědomí, za co ho rodiče v dětství 
chválili, co na něm oceňovali, a za co ho naopak nejvíc plísnili. 
V zásadě o nic jiného nejde. Při práci s lidmi mi jde o to, aby se 
přestali kontrolovat. Aby kontrolní mechanismy, které v nás 
vyvolávají strach, dokázali vypnout, aby se na ně vykašlali, aby je 
hodili za hlavu. Strach vyvolávaný našimi vlastními kontrolními 
mechanismy nás totiž ohromně svazuje, ať už jde o tělo nebo 
o hlas. A spousta našich kontrolních mechanismů vzniká právě 
v základní rodině. A pak dál ve škole. Všude, kde se snažíme 
zavděčit přirozeným autoritám. Jenže chváleni býváme často za 
to, co je dobré pro toho, kdo nás chválí, a ne pro nás! Nicméně to 
není žádný složitý test z oblasti sociálně psychologických her, je 
to hříčka z herní literatury pro děti od třinácti let!

Tolik rozhovor. V rámci semináře jsme se naučili tři obranné věty 
proti manipulativnímu chování: 1) To máš blbý. 2) Je mi líto, že to 
takhle vnímáš. 3) Chápu, že je to pro vás důležité.
Výběr slov totiž tvaruje naši komunikační cestu životem. 
Základem všeho je empatie. Pokud člověk není empatický sám k 
sobě, těžko pak dokáže být empatický k ostatním. A o sobě nám 
hodně napoví naše tělo. 

Pak každý řekl, jak se cítí a co by potřeboval. Cítím se 
nesoustředěný a potřeboval bych zavřít okno… A potom už 
začala praktická část. Pracovalo se na zdravém a funkčním 
držení těla, na práci s dechem, na kontaktu a komunikaci uvnitř 
skupiny. S míčky, s tyčkami, s vlastními těly. Zkoumali jsme, jakou 
energii vysíláme při různých způsobech komunikace… Popsat 
jednotlivá cvičení by trvalo dlouho a nemělo by to valný smysl. 
Těmi si musíte projít v praxi. Rozhodně stojí za to! 

-luh-

Hlasový seminář  - eva Spoustová
Seminář



NuTÍM liDi zAPOJiT Celé TĚlO
Kolem desáté ráno jsme trochu bloudily po prostorách 
místního gymnázia a hledaly pohybovou dílnu Veroniky 
Vaculíkové. Šly jsme asi o hodinu a půl později, jelikož nám to 
Veronika večer před tím doporučila. Ze začátku lekce se totiž 
neděje nic moc zajímavého, účastníci se rozcvičují. Naštěstí 
menší sál se zrcadlovou stěnou nebyl daleko. 

Jen co jsme vstoupily, přeletěl nám před očima gumový 
míček. Palba ustala a na nás se obrátil každý obličej v 
sále s ještě vyděšenějším výrazem, než jsme měly my 
samotné. Naštěstí si účastníci semináře hned uvědomili, 
že se jdeme jenom podívat, a tak pokračovali v házení si s 
míčky v kroužku. Veronika pak naznačila, že šlo o trénování 
pozornosti. Další cvik byl akčnější. Skupina se rozdělila do 
dvojic, kde si jeden lehl na břicho a druhý se ho silou snažil 
obrátit na záda. Zdá se to snadné, ale když zatnete všechny 
svaly v těle, tak vás ten druhý obrátí jen těžko. V následující 
hodině jsme viděly různá cvičení na rozpohybování těla či na 
souhru mezi tanečníky.  

V krátké přestávce jsme odlákaly stranou jednoho z 
účastníků semináře - Lukáše. Hlavně nás zajímalo, co od 
semináře očekával a jestli se jeho očekávání naplnilo 
„Očekával jsem rozhodně něco blíž k pohybovému divadlu 
než k tanci. A určitě se to splnilo, protože všechna cvičení 
jsou improvizační, neučíme se specifické pohyby nebo 
choreografie. Je to hodně o vnímání těla a zároveň se 
kladou velké nároky na představivost.“ Lukáš zároveň chválí 
Veroničino vedení semináře. „Verča je skvělá, ideální lektorka 
pohybového tance. Není zbytečně chválivá. Jsme tam přeci 
pro to, abysme se něco naučili.“ 

Odpoledne jsme se sešly s Veronikou, abychom ji pořádně 
vyzpovídaly. Je to zkušená tanečnice: „Začala jsem tancovat 
na základce. Byla to taková náhoda. Ve třetí třídě se mi v 
notýsku objevila pozvánka na taneční hodiny, a tak jsem 
se tam přihlásila. Pak jsem chodila do Duncanu na kurzy a 
asi ve čtrnácti jsem toho na dlouhou dobu nechala, což mě 
teď trochu mrzí, ale pořád jsem navštěvovala dramaťák. S 
divadlem jsme začali spolupracovat s tanečním oborem, 
ten mě uchvátil a začala jsem tam chodit.“ Nás ale hlavně 
zajímalo, jak Veronika pracuje s lidmi na semináři: „S těmi 
lidmi se vždycky snažím pracovat tak, aby to vycházelo z 
nich samotných. Moc je neučím techniku, spíš mi jde o to, 
abych lidi donutila zapojit celé tělo. Jinak taky pracuju tím 
způsobem, že lidem navodím nějakou představu. Například 
že je jejich tělo nějaký materiál, cokoliv. Snažím se docílit 
toho, aby byli schopní pracovat společně, aby si věřili, 
souzněli spolu. Aby byli schopní respektovat partnera. 
Vycházím z toho, co umím ze školy a z workshopů, všechno 

si přizpůsobuji. Je důležité, jak na to lidé reagují. Snažím se, 
aby lidi pracovali jinak, než jsou zvyklí.“ Jenže vždycky se 
může stát, že to někoho nebude bavit: „Neuchýlím se k jiné 
technice, pořád se držím vlastního stylu. Zkoušíme různé věci, 
různá cvičení. Nikdy se mi nestalo, že by to celou skupinu 
nebavilo, že by to byl takový průser. Já mám vlastně s lidmi 
dobrou zkušenost.“ 

Veroničiny semináře jsou hlavně o představivosti, kterou 
trénuje i v divadelním souboru: „Dělám pohybové divadlo. 
Klasickou činohru ne. Baví mě dělat autorské projekty, kdy 
si můžu dělat, co chci. Třeba pohybovou moderní grotesku s 
prvky surrealismu. Ten mám hodně ráda, takže děláme hodně 
abstraktní věci. Snažím se pracovat i s divadelní zkratkou.“

Samozřejmě nás zajímalo, jestli budeme moct vidět výsledky 
práce semináře v sobotu večer: „Bohužel, nebudete. Což je 
škoda. Ta skupina tady se trochu rozpadla, někteří přijeli později, 
někteří odjedou dřív. Asi by to nemělo smysl. Drželi bychom se 
toho utajeného tématu - rodiny. Vypadalo by to tak, že bychom 
vycházeli z jednoho cvičení. Byla by to kombinace pomalých a 
rychlých pohybů. A ta rodina by měla být zázemí, kde funguje 
nějaká harmonie, ale často tomu tak není. Na základě toho mě 
vlastně napadlo téma harmonie vs. chaos.“

No takže máme smůlu. Nebo máte. My jsme to všechno 
viděly na vlastní oči. Nabídku připojit se jsme s díky odmítly. 
Při našem odchodu už Veronika a její frekventanti začali 
převádět myšlenku chaosu do praxe. Hurá do klidu redakce!

Mňau & Mňau

Pohybový seminář
Veronika Vaculíková

Seminář



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 
diváků), 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

Neděle 24. června 2012
8.30–11.00 semináře (psaní od 9.30)
11.30 Taneční a pohyb. studio Magdaléna, Rychnov u Jablon-
ce n N. – Zalykám se smíchem, bolí to, tak se směju, 20 min., 
RD
12.00 Inspirativní představení souboru Dva ve jhách, Praha – 
Zezásuvek, 30 min., MS
12.30 diskuse a závěr přehlídky

PROGRAM

NAzAbiTÍ
Tomuto názvu předcházelo mnoho jiných nápadů (např. 
Princ z Fešákova), nakonec naše vedoucí Irina pronesla, že 
jsme všichni stejně „na zabití“, tak řekla, že bude nejlepší se 
tak i pojmenovat. 

DS Štěk
Název souboru vznikl společně s jeho založením před deseti 
lety, kdy jsme se shodli, že každý z členů musí mít v každé 
inscenaci krátký výstup – tedy „štěk“.

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

Třetí díl detektivního seriálu, ve kterém pátráme po původu 
roztodivných názvů souborů.

Některá představení letošního ročníku Mladé Scény spojuje 
téma hledání. Když budeme hledat v programu, zjistíme, že již 
ve čtvrtek zahájilo své Hledání - Suchen Studio Divadla Dagmar 
a hned po nich se Pěnkava s Loutnou snažili v inscenaci 
souboru FLG najít cestu do města (zatímco někteří diváci 
hledali v inscenaci spíše téma). V běhu s Faidrou někteří hledali 
marně cokoliv, načež jiní toho našli až přespříliš. Zbývá nám už 
jen doufat, že Divadlo Po přechodu najde přítomný čas a že 
lektorský sbor najde klíče ke všem inscenacím.                         Pepi

HleDÁNÍ V ÚSTÍ

Přiznávám, že když jsem poprvé slyšela větu: „A teď půjdeme 
na oběd do jídelny,“ obešel mě chlad. Od palců na nohách po 
špičku nosu mnou projela taková hrůza a třes, za kterou by se 
nemuseli stydět ve strašidelném domě. Před očima mi vytanul 
dobře známý obraz školních obědů, který určitě všichni znáte: 
zelená (ne zelná) polévka s kousky NP (neidentifikovatelných 
předmětů), vystydlá omáčka s precizně zatvrdlým škraloupem, 
o pseudozelenině nemluvě. Nebozí pavouci krčící se v koutě. 
Nehty se mi zaryly do omítky nejbližšího domu: „ Nikam nejdu!“

Už ani nevím jak, ale nakonec jsem šla. A stálo to za to. Nevěřícně 
jsem zírala a až po chvíli mi došlo, že tady se jídlo doopravdy jí bez 
předešlé dezinfekce či deratizace. Zlatý hřeb oběda měl však ještě 
přijít. K odkládání tácků tu totiž slouží pojízdný pás. Pojízdný pás, 
který mě notně fascinuje, a stále z něj nemůžu odlepit oči. Scéna 
jako z Futuramy nebo ze Star Treku. 

Někteří sice očekávali příjezd sushi nebo nahé krásky na zlatém 
podnosu, který se nekonal. Jejich zklamání se pak rovnalo 
smutku řecké tragedie. Ale mně, mně bohatě stačilo jeho klidné: 
všum… všum… tácek…tácek… Kdybyste nebyli omezeni 
vědomím, že pojízdný pás slouží pouze k odkládání tácků, 
možná byste na něj nasedli. Tak jako já. Viděli a slyšeli byste 
přesně to, co já: všum…všum…představení… potlesk…pivo…
všum…a smích…všum…všum…představení.

Nasedněte na ten pás taky a schválně, kam vás doveze. Tušíte? 
Příští zastávka Mladá scéna!

swallow

PáSový ovaR


