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všem rodinám zdar!
Rozhovor s Lenkou Hulákovou
Letošní mladá scéna je za námi, jak jsi spokojená? zažilas 
letos nějaká příjemná překvapení? 
Spokojená jsem moc. Slíbila jsem si, že se pokusím vše 
zvládat s pokojem. A ono ani nebylo moc příležitostí být v 
nepokoji. Všechno fungovalo perfektně, dokonce tak, že bych 
si přehlídku uměla představit hravě beze mě, to mi přijde 
skvělé. K ránu jsem se nakonec vždycky do pokoje na pár 
hodin dostala… A překvapení? Šlo jedno za druhým. První 
den jsme od Magdy Veselé dostali představení Kus bedny 
(věnované manželům Hulákovým) a včera pro nás členové 
o.s. Malá scéna připravili překvapení na zahradě, dostali jsme 
dort a píseň „Lásko, bože lásko“ naživo. Dál mě překvapilo, 
že utajené téma přehlídky „RODINA“ nakonec sedělo i na 
všechna představení a hodně by mě zajímalo, jestli jsem táta 
nebo máma Mladé scény, nebo co vlastně? Ráda bych byla 
dítětem Mladé scény, ale to už mi asi neprojde.

Přehlídkám v celé republice letos hrozilo, že jim stát dá 
méně peněz než v minulých letech. Jak v tomto ohledu 
dopadla mladá scéna? 
O.s. Malá scéna dostalo zatím fyzicky pouze větší polovinu 
dotace. A má od ministerstva kultury slíbeno, že zbytek peněz 
dorazí do příštího týdne. Lenka Janyšová je odvážná žena a věří 
slibu, vyplatila cestovné všem souborům, lektorné lektorům a 
nasytila všechny účastníky, tak snad ministerstvo slib dodrží.

Každý rok se řeší, jestli není malá scéna pro přehlídku 
malá. Plánujete s Lenkou Janyšovou pro příští roky 
nějakou expanzi do dalších prostor? 
Malá scéna je skvělá v tom, že když se naplní, vypadá to, že je na 
akci strašně moc lidí. Pořád si myslím, že je lepší mít malý prostor 
přeplněný lidmi, než obrovskou ratejnu poloprázdnou... Takže 
se asi budeme zuby nehty Malé scény držet. Pokud by opravdu 
hrozila expanze, tak by se hrálo jen pro polovinu diváků. Místa 
jako je Malá scéna se prostě nemůžeme vzdát!

některé semináře nakonec letos byly zrušeny. Plánuješ v 
dílnách nějaké změny? 
To je jediná věc, která mě letos mrzela. Přijelo sem pár 
souborů, z nichž se nikdo do seminářů zapojit nechtěl. Naplnil 
se seminář improvizace a přeplněný byl seminář hlasovky, 
jinak velká účast nebyla nikde. Někteří berou Mladou scénu 
jako dovolenou a chtějí si ji užít bez vzdělávání. Přitom na 
zrušený seminář Magie masky Hany Galetkové a Tomáše 
Volkmera bych se hned přihlásila sama a ani nemluvím o 

semináři Anny Caunerové pro pedagogy. Ale ti jsou na konci 
školního roku asi rádi, že jsou rádi. V příštím roce se pokusím 
udělat větší propagaci, určitě nechci semináře rušit, jsou pro 
mě společně s diskusemi tím nejdůležitějším na přehlídce.

do diskusí o představeních se zapojuje poměrně hodně 
účastníků. Jak jsi s debatami spokojená?
Hlavním záměrem diskusí na Mladé scéně je, aby si každý 
zkusil nahlas zformulovat svůj názor na viděné představení, 
nebo aby si o vlastním názoru přemýšlel. A dále aby si 
začínající divadelníci uvědomovali, že jejich názor může 
být odlišný od jiných, ale přitom je každý z nich správný, 
pravdivý, a aby se názory ostatních učili respektovat. V 
diváckém názoru neexistuje jednotnost a je skvělé, že se 
lišíme v pohledu na věc. Náš názor ovlivňuje spoustu vjemů, 
naše minulost, zkušenost i momentální naladění. Každý má 
svůj vlastní zážitek, který mu nemůže nikdo vzít. Lektoři tu 
nemají jednoduchou úlohu, protože vědí, že mají mluvit až na 
úplném závěru diskuse, a že mají mluvit co nejméně, aby měli 
prostor samotní účastníci, kteří si utvářejí svůj vlastní pohled 
na věc. A to se podle mě děje.

Poprvé jsi letos na mladé scéně přijela jako paní Huláková 
– změnilo se tím něco?
Všichni mě oslovují paní Huláková a já na to už snad i slyším. 
A poprvé diskuse moderoval můj manžel. Nevím, jestli 
to nebylo naposledy, protože se může stát, že mě někdo 
nařkne z toho, že protežuju svou rodinu. Přitom jsem se jen 
nenápadně snažila utajeným tématem RODINA upozornit na 
své sedmitýdenní manželství. Všem rodinám zdar!            -das-
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bradbury má vždycKy něJaKou záHadu
Rozhovor se souborem

Proč ray bradbury, jak jste k němu došli?
Bradburyho jsme si vybrali proto, že už jsme ho hráli - 
hrajeme ho totiž už podruhé. Náš první Bradbury (Muž 
shora) měl celkem dost velký úspěch, ale hlavně nás bavil. 
My jsme totiž předtím hráli jen autorské komedie a teď 
jsme přešli do jiného žánru, i když to možná dneska tak 
nevypadalo.
 
Čím pro vás bradburyho povídky jsou? co podle vás 
zobrazují?
Především jsou jeho povídky zaměřeny na fantasy a sci-fi, 
i když Křičící žena je podle mě úplně jiný žánr. Podle mě to 
ani není fantasy, protože by se to mohlo stát i v normálním 
životě, ale třeba Muž shora fantasy je. Každopádně má 
Bradbury vždy nějakou záhadu. A třeba tady jsme použili 
otevřený konec, abychom zanechali v divákovi nějaký pocit, 
díky kterému si vytvoří konkrétní konec sám podle sebe. 
Také tam je silné téma rodiny - jak rodiče řeší svou dceru. 
Emily totiž není problematická, ale rodiče o ni mají strach. 
Myslím, že je tam víc takovýchto složek, ale především je 
pro nás nejdůležitější zanechat v divákovi jakousi tajemnost, 
kterou si divák sám potom vyřeší.

Sami jste před chvílí zmínili, že jste inscenaci nezamýšleli 
jako komedii. Proč tedy myslíte, že se diváci smáli?
Je to takové nepříjemné, když něco hrajete, snažíte se a diváci 
se smějí tomu, co by nemělo být vůbec vtipné... Opravdu 
nevím, proč se to stalo. Cítili jsme velký rozdíl, když jsme to hráli 
poprvé - diváci to respektovali a smáli se jen tam, kde měli - 
přijali to. Ti druzí ne, vůbec. Nevíme, jestli to brali jako frašku...? 

Údivadlo na značky, 
Kopřivnice: Křičící žena

Možná nejde o to, že to nepřijali, ale že to možná přijali po 
svém. Každopádně je spousta faktorů, které na diváky působí: 
představení předtím, co prožili předtím... Třeba i to, že se stane 
menší „kiks“ a ten člověk už není schopen se vrátit zpátky na 
vlnu, kterou my jim chceme předat.

Kolik je hlavní postavě emily?
Nemůžeme tak jasně odpovědět, Emily nemá žádný 
konkrétní věk, je na rozhraní. Dejme tomu, že může mít 12-
15, možná dokonce 10-15. Necháváme to domýšlet diváky, 
protože je strašně těžké udělat věk a pak se podle toho 
chovat. Když to necháme v nějakém rozmezí, tak se s tím dá 
lépe pracovat. Takto to fungovalo i u předchozí hry, kde byla 
také malá holčička. Možná byla i o něco mladší, ale rozmezí 
bylo docela podobné. Mohla ale být klidně i starší, ale byla 
vlastně mentálně zaostalá, proto bychom je zařadily stejně.

-kon-



recenze
Křičící žena
Povídky Raye Bradburyho mě odjakživa fascinovaly svým 
tajemstvím, podivným chvějivým napětí, které spočívá v 
pozvolném rozvíjení příběhu a mnohdy překvapivé pointě. 
Nejsem v tom sama, lákají i mnohé divadelníky, včetně 
těch nejmladších. Inscenovat ovšem právě to napětí, které 
převážně spočívá v atmosféře, nikoli ve slovech, není snadný 
úkol. Dá se říci, že je to mnohdy doslova past. Soubor Na 
značky z Kopřivnice se inspiroval základní dějovou linií, 
kterou zpracoval se snahou o realistické pojetí,  v němž 
mohou věci vypadat až banálně. 

Situace holčičky, která slyší kdesi v zemi kříčící ženu, snaží 
se na tento fakt upozornit všechny kolem sebe a nebožačku 
zachránit, je zoufalá v tom, že ji nikdo nechce poslouchat. 
Z čeho vyplývá ta až trestuhodná nevšímavost dospělých, 
kteří si jedou  ve svých stereotypech, aniž by byli ochotni 
vnímat cokoli, co je přesahuje? Pro diváka, který nezná 
předlohu,může být tato základní situace až matoucí. Ale 
vzhledem k tomu, že ani my nic neslyšíme, po právu si 
můžeme myslet, že holčička podobnými fantaziemi zahlcuje 
rodiče tak často, že ji přestali vnímat. Celý ten příběh 
vlastně hraje proti ní. I proto, že je prezentován víceméně 
realisticky, byť jsou postavy dospělých - ať už rodičů , tak 
sousedů - viděny jako značně bizarní (např. putování po 
sousedech, kteří většinou dívence něco vnucují, ať už 
ostříhání, výuku vyjmenovaných slov či tělocviku). Stejně 
tak naddimenzované vypadají hádky rodičů, u nichž není 
nejmenší známka po snaze o pochopení dcerky. Celý 
příběh, včetně zlotřilého souseda Nesbita, který jí usiluje 
o život a nakonec se dívka stává jeho obětí, tak trochu 
připomíná hororové příběhy ze zpráv televize Nova – nebo 
až ke komiksovému zkreslení.  

Nicméně, jsou tu i náznaky toho, jak by bylo možné 
posunout inscenaci správným směrem – k onomu tajemnu, 
větší symboličnosti, výstavbě napětí příběhu.  Mezi 
nejzdařilejší momenty patří dvojí vidění scény večeře, 
kde nervozní dívenka sleduje otce, který jí v nesnesitelně 
pomalém tempu, či jedna z posledních scén, kdy dívka 
zpívá zvláštní jímavou melodii, kterou zaslechla od ženy pod 
zemí. Zkrátka, celá věc vypadá jako ve stadiu zrodu, a bylo 
by potřeba  jí lépe promýšlet a cizelovat po všech stránkách 
tak, aby získala jasnější obrysy.

Jana Soprová 

mám se bát? mám se smát?
V předznamenání několik postav vylučuje ze svého středu 
jakousi ženu stojící zády k divákům. Poté vidíme manželku 
vyčítající svému muži, že před svatbou chodil s jinou ženou, 
načež přibíhá jejich dcera neurčeného věku se zprávou, že 
kdesi ze země křičí zakopaná žena; otec slíbí jít se podívat, 
ale až se poklidně navečeří, a poté v rozčílení dceři zakáže 
kamkoli jít. Ona však i s kamarádkou začne zjišťovat u kterého 
ze sousedů chybí žena, tak tak unikne pravděpodobnému 
vrahovi, vrátí se na místo ženu vykopat, ale je tu vrahem 
zaškrcena.

Viděl jsem již pět nebo šest inscenací různých údů 
kopřivnického Údivadla a vždy znovu mě překvapuje, že jde o 
různé části souboru. Poetika je totiž vždy táž: záhadné psycho 
či horor v jakési vymknuté perspektivě a extravagantní 
situaci, kde nám není tak docela jasné, oč vlastně jde, kde 
jsme, kdo je kdo a o co usiluje, ale zato se nám dostává temna 
a záhadna, až by se člověk bál v Kopřivnici žít. Křičící žena v 
tomto směru patří ještě k těm přehlednějším.

O to víc si však tentokrát nejsem jist, jak to soubor myslí. 
Leccos nasvědčuje absurdní hororové detektivce, leccos 
jiného jakési paranoické surrealistické hříčce, něco zas 
realistickému psychodramatu - a herecké pojetí „parodii“ na 
to vše. Neustále vnímáme nezdůvodněné napětí v postavách, 
hlavním prostředkem je přiškrcování hlasu či křik, popisná 
ilustrace (např. muž chystající se dívku uškrtit provazem), žel 
často i předstírání. Mám být zvědav? Mám se bát? Mám se 
smát? Nevím.

Jakoby soubor neměl zájem umožnit divákovi porozumět 
alespoň základním významům a pokračovat s ním v jejich 
rozvíjení. Jakoby si považoval za přednost zanechat ho v 
temnotách nejistot. Ale tak laciné předstírání umění jistě v 
úmyslu nemá.

Luděk Richter



Nejfrekventovaněji se debatovalo o nejistotě, zda 
záměrem souboru bylo diváka pobavit, rozesmát a 
předložit příběh s jistou nadsázkou, nebo zda mu šlo 
o vytvoření hororové atmosféry a tajemna. Připustilo 
se, že uchopení hororu na divadle je značně obtížné 
a málokdy se to i v minulosti jiným souborům dařilo. 
„Je potřeba křehká atmosféra, založená na jemných 
věcech, detailech, na souznění s divákem. V Roškotově 
divadle to nebyla situace vůbec jednoduchá – chybělo 
intimno.“ K uvažování o inscenaci jako o ne zcela 
vydařené komedii vedl především sklon k hereckému 
přehrávání (a tím zapříčiněná nevěrohodnost 
postav) a až karikaturní zobrazení některých 
postav. Pochvalně byly zmiňovány především dva 
okamžiky – atmosféra závěrečného zpěvu dívky do 
reprodukované hudby a její zmizení z pokoje a pak 
situace večeře, kdy dochází ke zveřejňování vnitřních 
myšlenek dívky v boji proti otci. Postesklo se, že byla 
škoda, že podobných stylizovaných momentů nebylo 
v inscenaci více. Oceňovala se užitá hudba, které však 
bylo vyčítáno její technické zpracování. Výhrady padly 
i k nerespektování pravidel při práci s rekvizitami a 
prostorem. Řešila se i otázka neurčitého a zmatečného 
věkového, ale i charakterového uchopení hlavní 
hrdinky, které se v diváckém vnímání v příběhu často 
měnilo. S touto celkovou nedůsledností v pojetí a 
zpracování velmi bojoval Petr Váša, který inscenaci 
označil spíše jako zkoušku či náčrt pro možnou 
budoucí tvorbu. Ema Zámečníková byla mezi diváky 
jedna z mála, která četla původní Bradburyho 
povídku, a jak uvedla – ve zpracování kopřivnického 
souboru z ní příliš nezbylo: „Povídka to je zajímavá, ale 
pro její zpracování je třeba značná divadelní invence, 
a to už při její dramatizaci. Některé momenty jsem 
z povídky poznávala, ale hlavní příběh se rozplynul; 
nejdůležitější motiv – tlak od křičící ženy v podzemí 
a neštěstí dívky, kterou nikdo nechce vyslyšet – byl 
velmi utlumen. Chyběla tedy důslednost ve výstavbě 
příběhu.“ Z lektorů nejpřívětivěji přijal inscenaci Ewan 
McLaren, který z prostředků ocenil především světla 
a který si v příběhu našel vlastní oslovující vyznění a 
téma: „Ptal jsem se, proč křik – křičící žena nebo křičící 
soubor? Nakonec jsem si křik našel jako zobrazení 
průřezu společností, která taky pořád křičí.“

-kos-

diSKuSe o inScenaci:

a co na To vy?

václav Pekárek, nejvyšší na mladé 
scéně: 
Měli sice talíře, ale neměli jídlo. To 
mi vadilo. Pak klepání na dveře bylo 
nahraný a nefungovalo to.

marek Hnatiak, sebevražedné 
koťátko: 
No, dobrá parodie. Já jsem se pobavil.

Terka z brandýsa nad Labem
Myslím si, že ten příběh je zajímavý, ale 
ne v jejich podání. Nebylo jasné, jak 
jsou staří. Charaktery postav se pořád 
měnily.



mikrle, Jaroměř: 
Hotel

morČe Si PředSTavení užívá

Rozhovor se souborem

zajímalo by nás, jak jste došli k tomuto námětu?
Jakub: Už dlouho jsme v souboru přemýšleli o tom, že 
bychom chtěli zkusit rakvičkárnu. A tak jsme se jednoho 
dne rozhodli, že se do toho pustíme. Předtím jsme vytvořili 
jedno divadlo na objednávku pro festival barokního 
divadla. Bylo to kratší a lehčí. Prostě rakvičkárna, za dvacet 
minut pětadvacet mrtvých. Chtěli jsme se tomu věnovat 
dál a vlastně z toho vzniklo představení Hotel. Základním 
námětem je sedm neřestí.

a zasadili jste to do hotelu…
Jakub: To z toho postupně vyplynulo. Pro nás byl hotel 
výhodné prostředí, lidi se tam potkávají a mění.

a co scéna? na diskuzi se mluvilo o tom, že vytvořit ji dá 
dost práce. Jak dlouho jste všechno vyráběli?
Režisérka: Hlavy se dělaly asi čtrnáct dní. Většinou v pátek 
večer. Pak se to barvilo a já jsem ušila kostýmy. Postupně se 
to musí pořád opravovat, protože po každém představení 
jsou na tom loutky hůř a hůř.
Jakub: Hlavy jsme vyrobili ještě před nápadem se 
smrtelnými hříchy. A pak jsme je, po menších úpravách, 
použili v tomhle představení.

Jak dlouho se loutkářství věnujete?
Režisérka: To je různé, někdo osm, někdo třináct let. Já 
osobně se loutkařině věnuji přes třicet let.

no a na závěr… Jak je na tom morče? není po 
představení přežrané?
Režisérka: Hahaha… Ne, ono má týden před hraním 
drastickou dietu. Takže samotná představení si asi dost užívá.

Mňau & Mňau



recenze
Hotel Svět
Jaroměřský soubor Mikrle přivezl pozoruhodné představení, 
vycházející z inspirace barokním uměním, starými tradičními 
loutkami a jarmarečním divadlem. Na první pohled vypadá 
jednoduše, teprve postupně přichází divák na to, jak je 
dokonale promyšlené a vypracované. Jednotlivé vrstvy 
nám docházejí postupně, a v tom právě spočívá jeho 
kouzlo.  Ošuntělý hotel, kterým prochází nejrůznější lidé, 
aby si tu užívali  a také za to patřičně platili, je dokonalým 
podobenstvím světa, v němž jsme jen dočasně a z něhož 
vede jen jedna cesta. Na jejím konci čeká Smrt, nikoli jako zlá 
alegorická postava, která ukončí něčí život, ale ta, která „uklidí“, 
doprovodí človíčka na poslední cestě a uloží  jej do rakve s 
písní na rtech. Žánrově typická rakvičkárna, v níž postupně 
všichni odejdou ze života, a  není už, kdo by dále hrál… 

Pouťový orchestrion muzikantů v maskách stojí před námi 
na předscéně nehybně, dokud se někdo z diváků nedovtípí a 
nevhodí minci do klobouku. Pak spustí svou krátkou písničku 
pro obveselení, někdy energicky, jindy tak trochu porouchaně. 
Po chvíli se nám odhalí scéna, vytvořená jakoby podomácky 
z pokojíčků, zahalených pestrobarevnými kousky látek.  Mezi 
nimi se pohybují loutky – maňásci, střížení podle starodávných 
groteskně vypadajících lidských typů (jak zjišťujeme postupně, 
je většina z nich symbolem některé z neřestí). Tyto alegorické 
postavy svou slovní i pohybovou charakteristikou navazují na 
živáčky a vytvářejí společně pohyblivý orloj či betlém, v němž 
každá z postav má jen omezený „repertoár“ pohybů a slov. 

Základní lidské potřeby – sex, jídlo, pití – se stávají  v 
přehnaném množství neřestmi, za které se ovšem tvrdě platí. 
Penízky cinkají neustále, neboť postavičky jsou stále chtivé 
požitků. Nejprve to vypadá jen jako bohapustá taškařice, jež 
má až příliš dlouhou expozici. Zásadní moment nastane ve 
chvíli, kdy do děje vstoupí Smrt. Agresivita postav, které mezi 
sebou neustále o něco bojují, rvou se,  drasticky se vraždí, 
symbolizuje věčný lidský boj o moc, o bohatství, nenasytnost, 
která přináší zkázu. Celá záležitost je velmi vtipně  do detailů 
promyšlena a realizována. Vedle loutek, které vyráběli  sami 
herci, se tu objevují i zajímavé artefakty živé i neživé (ať už je 
to skutečné morče, tvořící kontrast vůči neživé matérii loutek, 
nebo  skutečné nebezpečné předměty jako nůžky, sekera či 
opravdové jídlo jako věnec buřtů). 

Toto propojení, u tradičních loutkářských her (prý) obvyklé, 
je pro většinu diváků - mezi něž se počítám - překvapivým 
až dráždivým oživením děje.  Vedle vizuální stránky je 
stejná péče věnována i zvukové stránce, ať již jde o hlasové 
charakteristiky jednotlivých postav, tak i o přesnou zvukovou 
kulisu. Když Smrt odklidí poslední loutku a zbyde jen živé 
morče (snad jako symbol přírodního, nezkaženého,a tedy 
nezasaženého neřestí), vracíme se na počátek. K živým 
postavám orchestrionu. Ale i když penízky znovu dopadají  do 
klobouku, nikdo už nehraje. Svět loutek ztichnul, neboť jsou 
všichni mrtvi. Jak jednoduché a logické. Vskutku ponuré téma, 
ale jako divadlo  jiskřivé, vynalézavé, prostě zážitek.

Jana Soprová

vědět, co maňáskovi sluší
Soubor složený z odrůstajících členů mnoha jiných souborů a 
podsouborů nejrůznějších jmen pod vedením Jarky Holasové 
vyšel z tradičního maňáskářského žánru rakvičkárny: dva 
chamtivci se chtějí něčeho (často právě morčete) zmocnit a 
přou se o to hlava nehlava, až jeden z nich končí v rakvi, aby z 
ní vzápětí vstal a poslal do ní druhého – a to tak dlouho, až se 
objeví smrt... a ti dva se konečně dají dohromady a společně 
zatlučou do rakve ji, aby na jevišti zůstala ta jediná živá bytost 
ve světě neživých, předmětných maňasů – ono morče; jež 
jindy zas naopak končí zatlučeno v rakvi... 

Příběhy jsou to rázné, úderné a jejich hlavním posláním je 
očistné poznání, že smrt, jíž se člověk vždycky bojí, není až tak 
konečná, všemocná, nepřekonatelná a smrtelně vážná.
Rakvičkárny se hrávaly „pro prostý lid“ na návsích či náměstích 
a už z toho vyplývá, že to bývaly nedlouhé kousky, v nichž vše 
muselo jít ráz na ráz; kdopak by vydržel koukat půl či třičtvrtě 
hodiny na nějaké divadlo, když o kus dál lákala bába na okurky 
a medvědář na svou zkrocenou bestii, jež umí panáčkovat.

Mikrle se rozhodlo onu jednoduchou rakvičkárnu zmnožit, 
rozvést a zasadit do širšího rámce. Modelem světa se pro ně 
stal hotel, do kterého přijíždí postupně sedm hostů (ti, kdo 
četli program, mohou v nich poznat sedm neřestí), kteří se tu 
ubytovávají, holdují svým zálibám a nakonec i nacházejí smrt.

Tady ovšem začíná být zaděláno na problém: každého z nich 
je totiž třeba exponovat a u každého z nich je třeba alespoň v 
základních rysech rozvinout situace, které ho dovedou až do té 
rakve. A dvakrát či třikrát sedm je... hodně. I hodně času, který 
musí být naplněn takovým obsahovým nábojem a takovou 
stavbou jeho sdělování, aby nasycené divákovy smysly a 
ochabující síly byly znovu a znovu alarmovány něčím novým či 
výraznějším. Třikrát sedm je... Tak se stane, že už během příchodu 
hostů a zejména během jejich hotelových příhod začíná mít děj 
charakter lineárního, časem až monotónního výčtu na jedné 
rovině. Chybí gradace, chybí stavba celku.

Žánr i prostředky jsou tradiční – což však neznamená staré, 
známé a nudné: tradice je od toho, aby byla narušováním 
rozvíjena a pak zas objevována jako osvěžující nóvum ve chvíli, 
kdy se netradičnost či experiment vyčerpá, přejí a neví kudy 
kam. Není to ovšem tradice pouze převzatá a netvořivá; je to 
tradice v současném pojetí, v mnohém obohacená (zde např. 
pojetím jevištního prostoru – paravanu s mnoha pokojíčky, 
obžerovou snahou ulovit živé morče na rybářský prut se 
zavěšenou zelení nebo třeba oním stříháním nůžky-kámen-
papír doslovně realizovaném skutečnými předměty).

Jaroměřští ukázali, že vědí, co maňáskovi sluší: jednoduchý 
a výrazný temporytmus, práce s rekvizitou (nejlépe reálnou, 
tudíž vůči maňasovi naddimenzovanou) a zvukový doprovod, 
který jeho akci podtrhuje. I přes některé nepřesnosti a 
povšechnost v jednání loutkou ve většině případů také 
dokázali, že s maňáskem umějí i hrát.
Jako loutkář jsem navíc rád, že zvláště neloutkáři jsou 
okouzleni tím, co loutka může, když se umí používat animačně 
a zejména ve svých specifických možnostech (který herec by 
mohl takhle zahrát situaci, kdy mu sklínka uvízne na nose a 
nemůže se jí zbavit?) a mohou tak objevit, že loutkové divadlo 
není synonymem hloupého divadla, dobrého tak leda pro děti 
- jak se obecně soudí.                                                    Luděk Richter



a co na To vy?

madla ze Strakonic
Mně se to moc nelíbilo, protože to 
není můj šálek kávy. Furt se tam 
opakoval jeden vtip, a když se divákovi 
nezalíbí, tak nemá šanci najít si tam 
něco jinýho.

vojtěch Houšlička
Je to asi tím, že jsem ospalej, ale občas 
mi to přišlo jako halucinace. No, ale jak 
začali všichni umírat, tak to nabralo 
spád.

Láďa Karda
Rozněžnilo mě to. Ještě teďka se 
směju. Hahaha… hihihi… hohoho…

V první vlně diskuse se na inscenaci valily téměř 
samé superlativy – oceňovalo se precizní a svižné 
ovládání loutek, celková koncepce detailů směrem 
do kompaktního celku, čistota zvolených prostředků, 
zvuková stránka inscenace, podtrhující komičnost 
až absurditu dílčích momentů, milost a hravost 
inscenace. Postupně se vynořily názory, které původní 
nadšení na jednu stranu dourčovaly a dále rozvíjely, 
ale i takové, které vznesly k inscenaci jistá ale. Z první 
zmíněné skupiny jmenuji názor, který inscenaci 
pojmenoval jako „bravurně zpracovanou barokní 
alegorii“ či „satirizovaný svět“, znázorňující jistou 
metaforu divadla, kde prostor hotelu nabídl další 
významy sdělovaného příběhu – pokoje, ve kterých 
je každý jen přechodně, v paralele k epizodičnosti 
a pomíjivosti lidského života. V druhé skupině 
diskutujících se objevily výhrady směrem k žánrové 
nevyhraněnosti inscenace (debatovalo se žhavě, 
co to vlastně ta „rakvičkárna“ je) spojené se slabší 
dynamikou, rozsáhlejší expozicí, nepřekvapivostí 
příběhu a skečů, melancholičnosti a především 
chybějící gradací, což v celku u některých diváků 
způsobovalo opadnutí jejich zájmu. Debatovalo 
se rovněž nad vstupem a závěrem inscenace – 
orchestrionu herců ve škraboškách. Pro některé se 
jednalo o natolik silný zážitek, že se pak hůře chytali 
na odlišný „styl vyprávění“ – loutkařinu, jiní si nevěděli 
rady se závěrečnou pointou, další si v rámci naopak 
lebedili a našli si v něm jisté poselství. Ewan McLaren 
ocenil návrat k tradici, navíc velmi profesionálně 
zvládnutý. Ema Zámečníková zacitovala úryvek z 
písničky Mňága a Žďorp „…svět je jenom hodinový 
hotel…“ a přiklonila se ve svém názoru na stranu 
„barokního satirického výkladu“, v inscenaci nacházela 
sebe i svět kolem sebe. Petr Váša k hodnocení 
přistoupil nejpřesvědčivěji: „Byl jsem okouzlen… 
jako malé dítě s otevřenou pusou…“, na inscenaci se 
díval jako na „orloj, mašinérii, pekelný stroj“ a vznesl 
podnět pro zajímavou úvahu, zda zmiňované drobné 
výhrady nepramení z předvedené virtuozity: „Když je 
někdo talentovaný, má fantazii…, tak si to všechno 
komplikuje, protože musí potvrdit očekávání, která na 
začátku slíbil.“ 

-kos-

diSKuSe o inScenaci:



Slepice, Strakonice: elvis 
aneb To učíte mluvit i krávy?

SLePice ze STraKonic 
neJSou SLePice!
Rozhovor se souborem

Jak jste přišli na předlohu? a proč jste si zvolili zrovna tuto?
S nápadem přišla Jiřina, vedoucí našeho souboru, a líbilo 
se nám, že v inscenaci může každá z nás hrát stejně velkou 
roli. Tento text jsme zkoušeli zinscenovat už vícekrát, 
několikrát jsme se k němu vraceli, ale až teď se nám ho 
podařilo dotáhnout do konce.  Původně jsme plánovali 
udělat neurčitý konec, ve kterém by se postava kocoura 
jen zatoulala, ale nakonec jsme se rozhodli pro jeho smrt, 
podobně jak je to v předloze.

Jak inscenace vznikala?
Zkoušeli jsme všechno možné, ale pak jsme přišli na to, že 
nejlepší bude jít skrz improvizace. Tak vznikly jednotlivé 
repliky. Později jsme sháněli takové ty věty a zdrobněliny v 
různých časopisech, brali jsme si příklad ze „slečinek“. 

Jak se vám stylizovalo do rolí slepiček? máte mezi sebou 
nebo s někým podobné vztahy?
My určitě nejsme takovéhle holky, jsme spíš pravý opak, 
rozhodně ne slepice a vztahy tohoto typu pozorujeme spíš 
kolem sebe. Podle mě má tuhle část charakteru každý sám v 
sobě a je jenom na něm, jestli ho přeroste nebo ne. A právě 
to je to téma, ukázat tyhle vztahy a pokrytectví mezi lidmi.

Jak jste na začátku viděli postavu kocoura? Hned jste 
věděli, že bude ztvárněn živým hercem?

Přemýšleli jsme, jestli použít rekvizitu nebo loutku. Nakonec 
jsme si řekli, že bude nejlepší, aby ho hrál člověk, ale určitě 
jsme věděli, že nechceme člověka s ocáskem a nakresleným 
čumáčkem.  

Jak se vám pracuje s Jiřinou Lhotskou?
Skvěle, výborně, úžasně. Jiřina je výborná, chápe nás, je 
ohleduplná, milá a má dobré nápady. Ona se s námi vžívá 
do role. Jiřinka je to nejlepší, co nás mohlo potkat. (dodává 
představitel kocoura)

Swallow a Pepi



recenze
inscenace jako herecký koncert
Hostitelka společnosti lehce afektovaných dam (těch, co 
známe z nekonečných televizních seriálů, filmů i stránek 
časopisů) připraví pro ostatní překvapení: pozvala muže, 
který je schopen naučit zvířata lidské řeči. A to je problém, 
protože takto vzdělaný domácí mazlíček kocour Elvis (v 
původním překladu Kocomour) neváhá prozradit vše, co 
slyšel a viděl: všechny drby, pomluvy, podrazy i nevěry. 
Po prvotním sváru, zasetém touto indiskrecí, je společné 
rozhodnutí podstrčit mu otrávené mléko dřív, než bude 
všechny blamovat v široké veřejnosti, nevyhnutelné.

A tady se předloha a inscenace rozcházejí. V předloze všichni 
společně v čím dál větších chmurách přečkají odpoledne, 
večer i následující snídani a teprve po ní je přinesen mrtvý 
kocour, který padl v boji o sousedovu kočku – a všichni se 
mohou vrátit do předchozího společenského pokrytectví; 
navíc kterýsi časopis za nějakou dobu přinese zprávu, 
že v drážďanské ZOO rozdupal slon učitele řeči, takže 
společenské pokrytectví může běžet spokojeně dál. V 
inscenaci navztekaný učitel odchází, dámy sledují Elvisův boj 
s jiným kocourem a snad (nezaslechl jsem to) při tom i zjistí, 
že zahynul. Vyvrcholením je naštvání dam, které přeroste 
až ve vzájemná fyzická napadení a polštářovou bitvu. Což 
ovšem je stěží divadelní tečka a rozhodně ne uspokojivé 
završení zápletky a jejího tématu. Nedozvídáme se v 
dostatečné míře, jak toto vykolejení dámy zasáhlo a jak se 
vše vyvinulo poté, co narušitel pořádků zmizel z cesty. Není 
na to čas ani situační prostor. 

Těžiště dění se přeneslo do expozice a trochu rozvité kolize, 
ale to, co by mělo přinést katarzi, se nekoná. Inscenace jako 
by skončila uprostřed a zůstává z ní jen žánrový obrázek.
Samo provedení všech dívek i obou chlapců ovšem považuji 
za skvělé. Herecky vyrovnaný kolektiv předvádí výborné 
individuální výkony, které jsou nejen tvárné, ale i velmi 
autentické a  sehrané do přesného temporytmu celku. 
Dobře vystižené manýry dívek, vystižení kocoura hercem i 
charakteristika jeho učitele jsou úsporné, nemají nic navíc a 
nic jim nechybí. I přes výminky vůči závěru inscenace mi bylo 
potěšením sledovat inscenaci jako herecký koncert.

Luděk Richter

Kocour mezi slepicemi
Sakiho Léčba neklidem, která byla inspirační zdroj 
představení souboru Slepice ze Strakonic pod názvem Elvis 
aneb To učite mluvit i krávy?, je zvláštní formou společenské 
kritiky, především pokrytectví vyšší společnosti. V úpravě 
souboru bylo téma přesunuto do současnosti, kde se rodí 
nový typ snobismu a přetvářky, nové image smetánky - 
čtenářek ženských časopisů a mladých „zlatokopek“ . Jde 
tu tedy o čistě ženský dýchánek, kde se dámy vzájemně 
trumfují, chlubí materiálními statky i známostmi a tráví život 
v nekonečných mejdanech. Senzacechtivost je jednou z 
jejich základních životních potřeb, a tak se dychtivě ženou 
vstříc exkluzivnímu překvapení, když jim fanatický profesor 
představí věc nevídanou. Naučí totiž zdejšího kocoura Elvise 
mluvit. To se ovšem dámy nenadály, co uslyší. Kocour totiž 
s klidem a velmi zřetelně informuje o tom, co viděl a slyšel.  
A tak nahlas zazní vzájemné pomluvy a intriky přítomných 
dam, vyhřezne jejich pokrytectví. To samozřejmě dámy 
zaskočí a přiměje k hysterické reakci. Když kocour odběhne 
za svými zájmy, totiž číčou od vedle, a dlouho se nevrací, 
teprve jim začne docházet, jak nebezpečný mluvící kocour 
může být. Rozhodnou se ho chladnokrevně otrávit. Příroda 
to však obstará za ně – kocour zahubí sám sebe v boji se 
svým sokem v lásce. Dámy si tedy mohou oddychnout a 
vrátit se k navyklé image.

Tuto anekdotu o pokrytecké společnosti, kterou nevinně 
odhalí přímočaré zvíře, zpracovává soubor s energií a 
sympatickou pestrobarevností ve vizuální stránce i v 
hereckém projevu. Každá z dívek ztvárňuje konkrétní typ 
povrchní snobky či blbky, zkrátka nejrůznější druhy Barbín a 
holek z Bravíčka či bulvárních TV pořadů. Postava profesora 
v jasné zkratce postihuje jakýsi až einsteinovsky rozevlátý 
image, v němž se propojuje fanatické zaujetí pro experiment 
s ironickým nadhledem vůči společnosti, které svůj vynález 
předvádí. Ovšem, nejlepší je kocour - jeho představitel 
se nesnaží přehánět kočičí charakteristiky, tváří se spíše 
neutrálně, s jakousi nedbalou elegancí a důstojností cedí 
skrze zuby dokonalou češtinou a s neutrálním přízvukem 
pomluvy, které vyslechl v domě. Dělá to ovšem tak, že mu 
jeho kočičí podstatu věříme dokonale.  

Dílko je rozumně krátké a je dobře, že nebylo násilně 
roztahováno do většího rozměru. Tak se podařilo ve zkratce 
postihnout nejrůznější absurdní momenty a nešvary dnešní 
společnosti. Poukazuje i na to, jak se z povrchních naivních 
holek stanou stejně povrchní a nesnesitelné manželky, které 
tráví celý život v jakési rádoby elegantní křeči. Z představení 
sálá energie, je patrná velmi dobrá sehranost souboru i to, 
že se při práci na tomto dílku velmi dobře bavili i v průběhu 
zkoušení. Je to prostě kolektivní dílo hravé a zábavné a na 
nic více si nehraje.

Jana Soprová



a co na To vy?

šimon Stiburek
Na slepičím vývaru, který nám 
předložila strakonická děvčata, mě 
potěšila zejména jejich obrovská 
ochota k sebeironii. Inscenace 
nemá velké ambice poučovat ani 
experimentovat, i tak ale věřím, že se 
holky nad něčím (nebo dokonce nad 
sebou) zamyslely.

vojtěch Houžvička
Rychlá, spádná, úderná komedie bez 
hlubšího obsahu, která měla primární 
účel pobavit. A ten splnila.

Jakub maksymov
Slibná expozice, podařila se vytvořit 
atmosféra, v níž jsem očekával, „až 
přijde kocour“. Pak ale najednou vše 
přestalo a rozplynulo se.

Nejprve zazněly dílčí dojmy: Milé a odpočinkové, jsem 
ráda, že jsem to viděla. Hodně mladá hudba byla v 
rozporu s debatou hrdinek o krbu a o potazích – jaký 
byl věk hrdinek? V tom jsem měla guláš. Příjemně 
krátké. Věk pro mě nebyl důležitý; mám rád barevné 
punčochy. Zábavné. Genderově nevyvážená zábavná 
anekdota. Herečky se bavily, hravost, energie... 
Luděk Richter podotkl, že herci vědí o čem hrají. 
Otázkou je, zda je to vystavěné tak, aby inscenace své 
téma nejen naexponovala, nýbrž i završila!
Další diskutéři zdůraznili, že postavy jsou typy. Věk 
postav není až tak důležitý pro sdělnost.
Velmi dobrý Učitel řeči zvířat. Skvělá míra stylizace 
Kocoura. Problém ve stavbě inscenace vzhledem 
k tématu. Dlouhá expozice, po ní přílišná zkratka. 
Někteří si mysleli, že kocoura přejelo auto. 
Podle Milana Schejbala není tématem, že ty holky 
jsou takovéhle, ale – co to s nimi udělá, když se to 
odhalí. Souboj s polštáři je až důsledek. Zajímavé je, 
co mu předcházelo! Co se odehrává v postavách žen 
bezprostředně potom, co kocour zahynul. Každé se to 
dotklo jinak. Jak? Tahle pasáž přefrčela tak rychle, že 
divák nesměl ani mrknout.
P. Váša: Mně se na tom líbila energie. Na začátku to 
slibovalo spoustu věcí, které pak nebyly splněny. 
Aranžmá bylo zprvu velmi slibné. Nemuselo zůstat 
u převyprávění příběhu. Nebyla charakterizovaná 
ta banda. Kromě tématu pravda versus pokrytectví 
je tam přeci zvířecí téma. Chyběl náznak kočičích 
pohybů, nějaký druhý plán pro hlavní story. Expozice 
moc dlouhá. S Kocourem by se dalo dělat víc. 
E. Zámečníková: Holky byly vymazlené, představení 
super, fajn, určitě… Vše už bylo řečeno… Napsala 
jsem si „fakt dobrý“. Uchopení textu pro svoje téma. 
Dlouhá expozice, ale je na co koukat. Učitel výbornej. 
Kostičkovaná má černou podprdu a není vystylovaná. 
Co se stalo s Elvisem, jsem na mou duši neslyšela. 
Chtělo by to větší konec, větší zprávu. 
Bylo to výborně nasvícené a barevné. 
E. McLaren: autor (Hector Hugh Munro, jenž tvořil 
pod pseudonymem Saki)  působil jako válečný 
reportér, byl i v Rusku, vrátil se do Anglie, zabýval se 
společenskou kritikou, a  pozor – byl homosexuál. 
Zprvu jsem si říkal, že herečky napodobují generaci 
svých matek, mohly být ještě větší krávy, možná byly 
až moc líbivé. Moc jsem se bavil. Skvělý byl nejen 
kocour, ale i vědec.
Režisérka inscenace Jiřina Lhotská: Nutila jsem holky, 
aby se dívaly na stupidní TV seriály a VIP večírky. 
Souhlasím s tím, že vyvrcholení tématu nebylo 
dostatečně divadelně akcentováno, bylo sdělováno 
především slovně. 
Členky souboru: Vyčnívající podprsenka se nosí!
Jiřina Lhotská: Emo, už ti není devatenáct ani dvacet.

-luh-
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Saši Liškové, Jihlava:
Pokusme se společně

v Knížce Se Pořád PiJe 
vodKa
Rozhovor se souborem

v čem vás osobně láká námět, který se týká sebevraždy?
Černým humorem, který je nám blízký. S námětem přišel 
Martin (režisér, pozn. red.) a nám se líbilo, že to je legrace 
o vážné věci. Ale hlavně se nám líbilo, jak je to v předloze 
popsané. Všechny ty malichernosti, které postavy popisují, 
kvůli kterým chtějí umřít – jsou to vlastně všechno blbosti. 
Inscenace pak ani není o těch smutných věcech.

mají diváci brát daný motiv sebevraždy doslova či třeba 
jako určitou metaforu nějaké lidské vlastnosti?
Metaforu, to opravdu ne. Vycházeli jsme z knížky. Je to o 
tom, že lidé mají problém a snaží se ho vyřešit jediným 
možným způsobem, a tím je sebevražda.

Příběh inscenace je, dle mě, jasně rozdělen na dvě části - 
na organizaci skupiny a na samotný výlet. Jak inscenace 
vznikala?
Pracovalo se na tom jako na celku. Vzali jsme knížku, škrtali 
jsme, až nakonec z toho Martin vytáhl takové ty hlášky a 
hlavní věci a upravil to do finálního textu. Pak jsme si navíc 
dělali charakteristiky postav. U některých jsme se nechali 
pouze inspirovat, někdy je máme skoro až zkopírované, 
někdy jsou úplně předělané.

Jakým způsobem vznikla ukázka inzerátu?
Spolu s veverkami to mělo být takové oživení - chtěli jsme, 
aby se tam objevilo něco víc divadelního. Holky tam prostě 

chtěly dát něco tanečního, tak jsme to tam dali. Původně 
ale měl ten inzerát být takovým „mokrým“ snem těch dvou 
kluků.

v předloze je přítomný silný motiv Finska - na kolik jste 
vy finské reálie řešili?
Řešili jsme je především pomocí flašek. Chtěli jsme vytvořit 
tu drsnou finskou krajinu, kde zapadá slunce za tím 
chlastem. Na jevišti sice není jen vodka, ale chtěli jsme si 
vystačit s málem a použít jen pár rekvizit - židle a plno flašek. 
V knize je motiv alkoholu hodně silný, už na samotném 
začátku jsou oba muži ožralí, pak jsou po celou dobu té cesty 
ožralí všichni. V knížce se prostě pořád pije vodka.

Proč ze skály nakonec neskočí?
Oni vlastně ani skočit nechtějí - napůl se nudí, napůl mají 
osobní problémy, ale vlastně ani jeden z nich to nakonec 
nechce (možná až na řidiče). Jde také o instinkt, pud 
sebezáchovy. Možná ale jde také o skupinu - oni se tam 
popárují, ale hlavně se v té skupině navzájem drží. 

-kon-



recenze
recept na život?
Jihlavský soubor Saši Liškové ve svém opusu na motivy 
Autobus sebevrahů  finského autora Arto Paasalinny jako by 
úmyslně „klamal tělem“ i tématem.  Knihu neznám, a tak jsem 
čekala spíše depresi. Představení pro mě bylo příjemným 
překvapením, protože více než o smrti bylo o životě. Na 
počátku se setkáváme s  básníkem a podnikatelem na římse 
nejvyššího domu ve městě. Mají stejný cíl – skočit dolů a 
navždy ukončit své trápení. Ne, že by si vzájemně sebevraždu 
vymlouvali, ale slovo dá slovo, a oni dostanou nápad „pomoci“ 
i dalším podobně naladěným spřízněným duším. Zkrátka, 
rozhodnou se s tímto artefaktem podnikat. Jejich podnikatelský 
záměr oznámený vtipně koncipovanou reklamou, odkazující 
na model líbivých jednoduchých řešení čehokoli, tak nenásilně 
navozuje atmosféru lehkosti  a hravosti. A diváci začínají tušit, 
že tu půjde spíše o svérázné dobrodružství nežli o ponurou 
záležitost. 

Už při ustavující schůzi spolku sebevrahů se totiž ukáže, 
že v kolektivu se sebedepresivnější téma stává daleko 
zábavnějším a napínavějším a slibuje mnoho možností. 
Sdílení nesnesitelné lehkosti bytí vrcholí společným plánem 
na výlet na sever s jasně daným cílem – společným skokem 
z útesu. Cesta komfortním autobusem  se pro všechny 
stává jakousi psychoterapií. Blízkost smrti je totiž zbavuje 
bloků, stresů, neuróz, navozuje bezstarostnost a touhu před 
koncem ještě něco zažít. Jen tak mimochodem vyplývá na 
povrch myšlenka, že u většiny těch, kteří koketují se smrtí, 
jde spíše o přechodný stav, a že většina z nich je ochotna 
od svého úmyslu ustoupit. A tak vlastně není až tak velkým 
překvapením, když se jako dobrá parta spojená společnými 
zážitky rozhodnou změnit směr a vyjet si do slunného 
Portugalska.

Soubor přistoupil k tématu s hravostí a  invencí. Daří se jim 
zdárně zprostředkovat specifický finský humor, v němž se 
mísí kritika společnosti (která jim vlastně poskytuje dokonalé 
sociální zabezpečení) s přirozenou zádumčivostí a sklony k 
depresi způsobenými především nedostatkem slunce. Daří 
se jim vytvářet zajímavou  mizanscénu, hrát účelně a vtipně 
s minimem rekvizit. Kromě dekorace, vytvořené množstvím 
prázdných lahví od alkoholu, využívají především svůj 
symbolický autobus tvořený „volantem“ a židlemi, přičemž  
směr jízdy autobusu mění rafinovaně choreograficky 
pojatým přeskupováním. Kromě vzájemných kontaktů, 
naznačených jen velmi minimalisticky, pobaví i bizarní 
momenty (ať už je to sen jedné z dívek, kdy se vyprávění 
o osudu finských veverek zhmotní v davu kolegové s 
veverčími maskami na tvářích,  či závěrečná projekce 
„pohlednic“ ze slunečné dovolené). Tyto epizodky se skládají 
do mozaiky příběhu, se kterým diváci jdou a upřímně 
se baví. Je až paradoxní, že právě tato hra o sebevrazích 
patřila na letošním Mladé scéně k nejoptimističtějším a 
nejhravějším představením. Navíc mě přitom napadlo, že  
takový společný výlet sebevrahů by byl dobrým receptem  
pro současné naštvané Čechy, a jistě nejen pro ně.  Mnohdy 
si totiž neuvědomujeme, že  život nám ani tak nekomplikuje 
společnost, ale spíš důraz na materialismus a zbytečné 
dramatizování malicherností a pseudoproblémů.  

Jana Soprová

Úsilí o naplnění vlastního života
Dva „sebevrazi“ se rozhodnou založit spolek podobně 
smýšlejících, aby se jim lépe sebevraždilo. Se spolkem, 
k němuž se připojí i servírka (ze zvědavosti? ze zájmu o 
opileckého básníka?) z restaurace, kde se sešli, se vydají 
luxusním autobusem k norským útesům, ale těsně před nimi 
zatáhnou za záchrannou brzdu, neboť lepší bude zajet k 
útesům portugalským, u nichž je větší teplo...

Vše se odehrává na scéně poseté lahvemi od lihovin s 
použitím osmi židlí, které vytvářejí na začátku prostředí 
restaurace a v průběhu dalšího děje různé varianty 
uspořádání autobusu; leckdy je arciť citelné, že spíš než z 
potřeby situací vycházejí tyto variace z potřeby vnějšího 
ozvláštnění. Herci jsou pro své úkoly přiměřeně vybavení, jen 
opilecké výjevy místy zavánějí lácí naturalistické nápodoby. 
Postavy jsou bohužel poněkud ploché, bez výraznější 
individualizace a motivovaného vývoje, nekonkretizované 
a nerozvinuté jsou vztahy mezi jednotlivými postavami: 
naznačují se tu silnější vazby některých párů, ale nic z nich 
nevyplývá a k ničemu to nevede.

Hlavní problém vidím v neujasněném nebo do inscenace 
nepřevedeném tématu: Autobus sebevrahů není o lidech, kteří 
chtějí skutečně spáchat sebevraždu a něco je od toho odvede. 
Je o lidech, kteří nemají co řešit, a proto si vymýšlejí problémy, 
jež nelze „řešit“ jinak než sebevraždou; přesněji řečeno 
mluvením o ní a sebeklamem, že ji chtějí spáchat. Velkým 
Paasilinnovým tématem je totiž absurdní dopad přehnaně 
opatrovnického finského státu, jehož důsledkem je ztráta 
pocitu zodpovědnosti a úsilí o naplnění vlastního života.

Kdybychom dostali tento interpretační klíč, měly by své logické 
místo vztahy, vznikající mezi dvojicemi účastníků zájezdu – 
pokud by ovšem byly důsledně vypracovány jak při motivování 
jejich vzniku, tak v tom, k čemu vedou. Staly by se totiž náplní 
toho, co zdánlivým „sebevrahům“ dosud chybělo: měli by se 
čím zabavit, čím trápit, o co usilovat, co skutečně řešit; zatímco 
nyní je to vše jen naznačené, nekonkretizované, nedořešené, 
nezávazné a tematicky nezařazené.

Své místo by pak měl i sen o veverkách, jimž letadla shazují 
na zem dovážený lišejník, aby se cítily dobře; sen, který v 
tuto chvíli i vinou výjimečných, nikde jinde nepoužitých 
prostředků masek trčí v inscenaci jako neorganický úlet.
V podobě, již jsme zhlédli, inscenace vypadá, jako by chtěla 
vypovídat o skutečných sebevrazích. V tom okamžiku 
mi ovšem připadá všechno předem příliš průhledné, bez 
překvapení či peripetií, které by přinášely zvraty a nutnost 
řešit něco nového či jinak. Děj se vyvíjí očekávatelným 
způsobem lineárně vpřed k očekávatelnému vyústění a tato 
linearita, nahrazující kompoziční stavbu, působí po čase 
poněkud monotónně.

Luděk Richter



a co na To vy?
šimon Stiburek
Milá a vtipná inscenace o Finsku, 
alkoholismu a myšlenkách na 
sebevraždu. Jenom škoda, že tam 
nebylo víc Finska, víc alkoholismu a víc 
myšlenek na sebevraždu.

Jakub maksymov
Bohužel moje vnímání bylo ovlivněno 
tím, že znám a mám rád předlohu. Tato 
adaptace mi nebyla nesympatická, 
ovšem skupina sebevrahů byla 
poněkud statičtější, jejich vztahy se 
příliš nevyvíjely, nevěřil jsem ani chvíli, 
že se chtějí zabít.

Diskusi o viděném opět zahájila sběrna dojmů. 
Na začátku jsem nerozuměla (špatná výslovnost 
představitelů mužských rolí). Nejsem alkoholik, ale 
myslím, že by se mělo pít. Vadily mi prázdné lahve. 
Líbila se mi čitelná myšlenka – z  komára děláme 
velblouda, a jak to může dopadat. Na mě to bylo příliš 
zlehčené. Nebylo jasné, proč hrdinové příběhu o svém 
sebevražedném plánu všude vykládají, jestli proto, že 
to skutečně nemyslí vážně? 
Irina Ulrychová: Mně se to hodně líbilo, ale vadilo 
mi, že když se poprvé sešli sebevrahové, byli všichni 
veselí.
Jeden z mladíků oponoval: Tak já tohle vnímal jako 
záměrný ironický prvek.
Pavel Skála: Proč ta projekce na závěr?
Luděk Richter: Vy nám strašně brzo prozrazujete, že 
tyhle postavy vlastně žádnou sebevraždu spáchat 
nemohou. Podobně je to se znakem alkoholu. Flašky 
rozprostřené po jevišti prozrazují způsob řešení 
problémů postav dopředu.  
David Slížek: Já si myslím, že o sebevraždách ta hra 
vlastně vůbec nebyla. Ironie byla obrovská. Postavy 
neměly žádné důvody k sebevraždě. Tenhle rozpor byl 
možná ukázán ještě málo. 
Následovala pochvala nakládání s prostorem pomocí 
židlí (táborák, autobus, změna směru jízdy…). 
Pak se řešily se veverky. Proč se s tímhle nápadem 
nepracovalo víc?
Pavel Skála: Čekal jsem, že se jako jediná zabije ta 
barmanka, co se zprvu zabít nechtěla. Měla důvod: 
Ten kluk s culíkem si začal s ní, ale skončil s jinou. 
David Slížek znovu připomněl, že to nebyla inscenace 
o sebevraždách. Pak se slova ujali lektoři. 
E. McLaren: Dobré časování, kvalitní komediální 
herectví, halucinace o veverkách se mi strašně líbila.  
Chybělo mi drsnější objevení sebe sama!
P. Váša: Moc se mi to líbilo, zejména práce se židlemi, 
znak autobusu – volant… S veverkami nemám 
nejmenší problém. Je dobré chápat ten příběh jako 
satiru na sociální stát (zejm. přes scénu s veverkami). 
Je to zajímavá inspirace pro ostatní soubory. Žádná 
avantgarda, ale představení, které dává důvod na něj 
vzpomínat, něco si z něj vzít.
E. Zámečníková: Moc se mi to líbilo. Výborný námět. 
Dobrá finská hudba. Proč Božkov? Na začátku mohli 
být vynalézavější (scéna na forbíně mohla být řešena 
i jinak). Chválím silnou scénu taneční reklamy na 
sebevraždu. Ovšem příliš brzo se dovídáme, že k 
sebevraždě dojít nemůže. Servírka nevypadá jako 
erotomanka. Nedůsledně udělaný vztah servírky a 
objektu její touhy. Měla jsem s veverkami problém. 
Líbily se mi, ale měly se mi podat jinak. 
Za soubor promluvil Martin Kolář: Veverky vysvětlovat 
nechceme. Nejlépe nás vystihl David Slížek, nešlo nám 
o sebevrahy, ale o lidi, kteří si se sebou nevědí rady. 
Proč Božkov? Nějakou náhodou jsme právě těchhle 
flašek měli nejvíc.

- luh -
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vojtěch Houžvička
Ve své podstatě velmi těžké téma 
je podáno s neurážlivým vtipem a 
lehkostí. Naprosto jsem před sebou 
dokázal vidět západ slunce nad 
finskou krajinou.



TÉměř v KaždÉm měSTě, TaK Si věř, a zKuS To JešTě
Když jsem dorazil na seminář hudby, byla už práce v plném 
proudu. Atmosféra byla vynikající. Od klavíru zněly podmanivé 
melodie a ze seminaristů vyzařovala pozitivní energie a radost. A 
to i přesto, že předposlední festivalová noc vybírala napříč všemi 
semináři svou daň! 

Frekventanti kurzu hudby právě zvesela improvizovali. Několik 
jich stálo na stupínku a vlnilo se do rytmu klavírních melodií. 
Ostatní seděli v půlkruhu proti nim. Lektorka položila otázku: 
Co? Okamžitě zazněla z půlkruhu odpověď: Louka. Lektor Saša 
doplnil otázku: Jaká? Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat: 
Přerostlá. Neuplynulo ani deset vteřin a skupinka na stupínku 
začala improvizovat podle tónů klavíru na zadané téma píseň. 
Jeden ze skupiny vždy předstoupil, aby zapěl sólo, ostatní mu 
byli velmi citlivým, přátelským sborem. Kryli mu skvěle záda. 
Ostatně o sóla se spontánně střídali. Improvizovaný text byl 
vtipný i vkusný. Improvizované aranžmá jakbysmet. Když si 
zasólovali všichni, vystřídaly se skupiny a padlo nové zadání.

Šlo to jako po másle. Skupina hudebního semináře byla dnes (a 
zřejmě nejen dnes!) skvěle sehraná. Však už měla při mém příchodu 
za sebou nejen několik festivalových dní, ale také dnešní ranní 
rozezpívání, společné ladění a rozehřátí formou her a cvičení. Celý 
seminář byl – jak jinak – inspirován ústředním tématem letošního 
ročníku Mladé scény, tedy rodinou. Ovšem s tím si lektoři evidentně 
nevystačili. Úžeji tematizovali jednotlivé lekce. Dnes byla tématem 
LÁSKA. Ranní kontaktní cvičení mělo formu rytmického posílání 
pusinek v kruhu. (Dvě pusinky najednou od jedné osoby znamenaly 
změnu směru.) Rozehřátím byla hra na princeznu, prchající před 
drakem a schovávající se před ním do domečku. Prostě jedna z 
osvědčených divadelních honiček, tentokrát s princeznovsko-
drakovsky zamilovanou zápletkou. 

Další skupinově improvizovaná píseň měla téma Duhoví holubi. 
Lektorka téměř nepostřehnutelně opravuje frekventanta, který 
blokuje svou energii i dech křížením rukou… Po přestávce se 
nahazuje řemen improvizační energie tvorbou stroje. Každý 
účastník hry je jednou součástkou stroje na výrobu letmých 
polibků. Součástky se do stroje postupně přidávají. Ve svém 
strojovém pohybu respektují temporytmus do mechanismu 
již zapojených součástí. Na pokyn lektora se rytmus různě 
mění. Souhra je dokonalá. Lektor nic nenechá náhodě a prověří 
všechny hráče otázkou: Jakou součástku jsi představoval? 
K čemu jsi jako součástka stroje na letmé polibky sloužil? 
Improvizovalo se se zpěvem, s hudbou, s rytmem i s písňovými 
texty. Lektorům jsem položil jednu jedinou otázku…

Jaký je rozdíl mezi seminářem improvizace a seminářem hudby?
Nejprve odpověděl Saša Dvořák: Asi v tom, že u nás se zpívá, 
řekl bych. Improvizujeme taky, ale hodně při tom pracujeme s 
hudbou. Ale jelikož z improvizace náš seminář vychází, určitě 
mají oba semináře hodně společného. 

Zuzana Vodičková Sašu doplnila: My jsme se přímo domluvili 
s lektorem improvizačního semináře Láďou Kardou, abychom 
se v programu nepřekrývali. Láďa se zaměřuje výhradně na 

improvizaci divadelní, zatímco my jsme si vytáhli z improligy 
ty kategorie, které jsou vyloženě hudební. Hodně děláme také 
průpravná cvičení k tomu, aby se účastníci semináře nebáli 
nabízet nápady a takzvaně se otevřít. Protože nám nejde o 
to zpívat dokonale, ale podat zpěv dobře herecky. A to naši 
frekventanti dokážou dokonale. Jen se na to musí připravit. Jsou 
moc šikovní.  

Následovala práce s mikrofonem. Samozřejmě se značnou 
dávkou improvizace. I když, zdaleka ne bez předchozí přípravy! 
Už den předem si každý frekventant vylosoval jméno jiného 
frekventanta. Toho pak měl celý večer nenápadně sledovat a 
na základě tohoto sledování pro něj složit text neodolatelně 
úderného písňového milostného vyznání. Teď měl postupně 
každý svůj love song zazpívat na mikrofon v doprovodu klavírní 
melodie. Mohl si jen určit hudební žánr. Pianista byl plně 
flexibilní. A nejen to. Zpěvák měl začít u klavíru a postupně se 
přibližovat k objektu své touhy. Pracovat s napětím. Na závěr 
písně se zpěvák s opěvovaným objal. 

Lekce utekla jako voda. Seminaristům jsem stihl položit jen pár otázek:
co vás nejvíc bavilo? K čemu byste se rádi co nejdřív vrátili? 
Všechno. Diapozitivy a love song! Zpívání v kolektivu! 
co je to zpívání v kolektivu?
Společná zpívaná improvizace. 
co byste odpověděli kamarádovi, který by se vás ptal, proč 
by se měl podle vás přihlásit do vašeho semináře? 
Zábava. Super lidi, super lektoři. Dobrý hry… Že rozhodně 
neprohloupí!
a kdyby se vás zeptali rodiče, co jste tady čtyři dny dělali, jak 
byste jim stručně odpověděli?
Zpívali jsme si a bavili jsme se a blbli jsme. Ve všem jsme se 
zlepšili. Žili jsme… kulturou. 

A to už byl skutečně konec. Lektoři ještě stihli napsat 
improvizovaným krasopisem na tabuli heslo: TÉMĚŘ V KAŽDÉM 
MĚSTĚ, TAK SI VĚŘ, A ZKUS TO JEŠTĚ. A několik webových adres. 
Například www.improliga.cz.

-luh-

Hudební seminář  - zuzana vodičková
Seminář



Do očekávaných i proklínaných předváděček se v sobotu večer před plným sálem pustili frekventanti dvou seminářů: 
improvizačního a hudebního. Sledovali jsme boj o židli, svezli jsme se emočním autobusem či vyslechli milostné písně pro z 
publika vytaženou Terezu. Všem účinkujícím patří velké uznání za jejich odvahu!

emoční bus i óda na Terezu



neděle 24. června 2012
8.30–11.00 semináře (psaní od 9.30)
11.30 Taneční a pohyb. studio Magdaléna, Rychnov u Jablonce 
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

1) Asi 15 minut před diskuzí si zajděte na zahrádku za 
divadlem. Tam se posaďte pod strom a chvíli meditujte, 
abyste dosáhli vnitřního klidu a rovnováhy.
2) V nejbližším obchodě si kupte tabulku čokolády na 
zklidnění nervů.
3) Protáhněte si svaly a nacvičte pár útočných chvatů (jen 
pro jistotu).
4) Raději si odepřete alkohol, drogy a jiná potěšení.
5) Do místnosti si neberte ostré předměty nebo cokoliv, čím 
byste mohli napadnout lektory (např. rajčata či hokejku).
6) Při diskuzi se pokuste splynout s okolím a raději se 
nevyjadřujte. Stejně vás nikdo neposlouchá.
7) Nepokoušejte se pochopit námitky lektorů.
8) Zbytečně nevysvětlujte.
9) Při slovním útoku si představujte pláž, západ slunce a 
šumění moře.
10) A hlavně se pořádně ohlížejte, až budete lektory 
pomlouvat za jejich zády.

Pozn. redakce: Lada Vlčková (fiktivně narozena1960 v Berouně) 
vystudovala katedru dramatické psychologie na univerzitě 
ve Stockholmu a od svých studií se zabývá psychologií 
studentského divadla. 

Mň & Au

Lada vLČKová radí

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

Myslíte si, že patříte k lidem, kteří špatně snáší kritiku? Nebo se 
vám snad zdá, že často nechápete výtky poroty? Pak pro vás 
mám pár rad, jak se psychicky i fyzicky připravit na diskuzi o 
viděném. 

Všichni to známe – ještě než se roztáhne opona, jsme důrazně 
upozorňováni na to, abychom vypnuli svoje mobilní telefony. Ač 
jde o pokyn jasný a srozumitelný, někteří jedinci nejsou schopni 
jej vykonat. Je samozřejmě na místě zbavit se všech jevů, které 
odvádějí pozornost od dění na jevišti a bezúčelně rozptylují 
jinak zcela koncentrované diváky. Nic neruší víc, než když se v 
nejnapjatější situaci ozve otravný vtíravý zvuk z hlediště jen proto, 
že pánovi ve třetí řadě volá manželka, aby nezapomněl koupit 
rohlíky. Mobilní vyzvánění je zabijákem atmosféry a je nepříjemné 
jak pro herce, tak pro ostatní diváky. 

Ale kdy mobil v divadle zapnout? Sami jsme se při středečním 
představení mohli přesvědčit, že mobily mohou mít v 
divadelním představení funkci zcela nenahraditelnou. Opět 
se ukázalo, že bez diváků to prostě nejde a nebýt několika 
aktivních jedinců s rozsvíceným displayem, užili bychom si tak 
maximálně zírání do tmy.

Možná nakonec výpadky proudu nebyly až takovou 
katastrofou, protože právě díky nim se otevřely nové možnosti, 
jak využít mobilů bez narušení chodu představení a naopak 
je použít ku prospěchu věci. Ačkoliv to všechno zní moc hezky, 
nemusíme to s tou technickou podporou diváků přehánět a 
považujme to pouze za záležitost výpadkových krizí, ať nám to 
moc nezevšední.  

Lenka Dobrovolná

zAPnout, či nezAPnout?

Včera se na Malé scéně našel klíč k inscenaci. Komu chybí, 
může se o něj přihlásit v redakci.

zTráTy a náLezy

inzerce
Výroba klíčů k inscenaci zdarma – Ema Zámečníková s.r.o.


