
čtvrtek 12. května

Hledání východiska

JAN DOLEŽEL

„Co se včera u divadla stalo?“ Tato Irinina replika ze čtvrtého dějství Čechovových 
Tří sester odkazuje k místu, kde si dva nápadníci nejmladší ze sester Prozorovových, 
Tuzenbach se Soleným, domluvili souboj. Na tom, že souboj skončí smrtí Tuzenbacha, 
nezměnili inscenátoři ze Slovenského komorního divadla Martin nic, ač jde o ak-
tualizovanou interpretaci založenou na pohybu a odkazech k současnosti. Režisér 
Tří sester Marián Amsler byl mezi lety 2010 – 2014 šéfem brněnského HaDivadla, 
kde také uvedl další ze svých pozoruhodných inscenací Čechova Sežereš sám sebe 
(Platonov). V rámci čtvrtečního festivalového dne se otevírá profil současného 
uměleckého šéfa HaDivadla Ivana Buraje. Programová linka začíná inscenací Naši – 
Studie rozhovoru o klimatické krizi, ve které podobně jako ve Třech sestrách hraje 
ústřední roli rodinný konflikt. Na jeho půdorysu se v obou případech řeší různé 
krize – od vztahových, přes společenské až po tu klimatickou. Obě díla se vyjad-
řují k možným řešením. Zásadní okolností je, že se tak děje v divadle, které dovo-
luje vypětí a extrémy. Funguje jako ideální trenažér, do něhož plnohodnotně patří 
i diváci jako spoluautoři cest z krizí. Hledání východiska z tíživých osobních i spo-
lečenských situací dneška začíná. A doufejme, že se tak bude dít v divadle i před 
divadlem! A zítra se pak budeme moct ptát: „Co se včera u divadla stalo?“
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25. DIVADELNÍ FLORA

Musely jsme hodně diskutovat

Ema Šlechtová

V rámci letošní 25. DF premiérovala inscenace Pravidla úklidu, která vznikla v koprodukci 
olomouckého Divadla na cucky, pražského A studia Rubín a nezávislého sdružení Kolonie. 
Režisérka Lucie Ferencová vytvořila autorský text se silnými prvky dokudramatu a otevřela 
otázky spojené s pozicí žen v soudobé společnosti. Proto sedím v kavárně Divadla na cucky 
právě se třemi protagonistkami: Anitou Krausovou, Martinou Jindrovou a Táňou Malíkovou.

Je obvyklé, že herci jezdí na divadelní festivaly většinou 
jenom na otočku, odehrají představení a nejpozději druhý 
den se vrací. V čem bylo odlišné nepřijet na Divadelní Floru 
jenom jako host, ale zkoušet v Olomouci už týden před jejím 
začátkem a mít tak možnost naladit se na atmosféru města 
i festivalu o něco dřív než zbytek návštěvníků?

Martina Jindrová: Pro mě to bylo vlastně normální zkoušení, 
i když jsem byla zvědavá, jak celý přesun zvládneme, jestli ne-
zapomeneme něco v Praze. Ale jinak to byl obvyklý generálkový 
týden.

Táňa Malíková: Já jsem ani neměla čas si uvědomit, že se kolem 
dějí nějaké festivalové přípravy, byly jsme plně ponořené do ins-
cenace a zavřené v divadle.

Anita Krausová: Takový výjezd považuji za obrovskou devízu. 
Moct vyjet, plně se koncentrovat v místě, kam inscenace patří 
a moct vycházet z konsekvencí, které tematicky s festivalem nebo 
danou událostí souvisí. V jiném prostředí má člověk lepší fokus 
a může se lépe soustředit na jednu věc.

Martina už trochu nastínila prostorový přesun z Prahy do 
Olomouce. Máte pocit, že změna místa proměnila celkové 
vyznění?

AK: My jsme nezkoušely ani v Rubínu, ale v Divadle Na zábra-
dlí v Eliadově knihovně, takže jsme byly v úplně detašovaném 
prostoru. Tam bylo jasné, že jsme v provizoriu, takže nás hodně 
nakoplo, když jsme přijely do Olomouce a konečně byly v pro- 
storu, kde jsme věděly, že budeme hrát. 
 
TM: Zatím jsme hrály jen v Olomouci, tak se asi později ukáže 
na divácích, jak bude inscenace fungovat jinde, třeba na pražské 
premiéře v A studiu Rubín 10. června.

Vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině jste se rozhodly 
v procesu zkoušení koncept pozměnit a více akcentovat pro-
blematiku právě ukrajinských emigrantek. Jakým způsobem 
došlo k tomuhle poměrně radikálnímu rozhodnutí a jak 
konkrétně změny probíhaly?

AK: Nebylo to úplně v našich rukou. Rozhodnutí změnit koncept 
padlo ze strany autorky a režisérky Lucie Ferencové. Situace, 
která ve světě nastala, jí nenechala chladnou, ještě před první 
čtenou zkouškou, která proběhla až měsíc po invazi. My jsme 
přišly už k hotovému textu, kam se už válečná situace promí-
tla. Musely jsme hodně diskutovat, ne se vším jsme souhlasily 
především se způsobem, kterým byla některá témata v textu 
realizována. V Kolonii pracujeme kolektivně a Lucie Ferencová 
je velmi otevřená.

MJ: Text se hodně vyvíjel skrze debatu a reagoval na aktuální 
dění. Došlo nám, že musíme tvořit kolektivně, abychom vůbec 
mohly v tvůrčím procesu souznít.

Jedním ze silných motivů inscenace pro mě byla bezradnost 
a naše neschopnost skutečně pomoct. Nakonec se omezíme 

jen na to, že si najmeme ukrajinskou uklízečku, stejně jako 
postavy na jevišti. Bylo pro vás zkoušení způsobem, jak se se 
situací, která nás všechny najednou atakovala, vyrovnat?

TM: Vůbec jsem si zkoušení se situací nespojovala.

MJ: Myslím, že vyrovnávání probíhalo především u Lucie. Po 
premiéře nám vlastně potvrdila, že právě ventilovala přetlak 
z téhle situace. Ale stejně jako Táňa jsem neměla pocit, že by mně 
konkrétně zkoušení nějak pomáhalo. Myslím, že je dobře, že jsme 
na tohle téma poukázaly, ale nechápala jsem to jako formu nějaké 
ventilace.

AK: Paradoxně, když jsme se s Lucií na začátku o konceptu bavily, 
témata jako vnitřní úklid, potraty nebo ztráta dětí, vycházely 
hodně z nás a byly pro nás velmi osobní. Ve chvíli, kdy se do textu 
vklínilo celospolečenské téma se sociálním rozměrem, ztratil 
pro mě osobní charakter. Následující tvůrčí proces byl hodně 
o vracení se k sobě a k tomu, co pro nás inscenace znamená. Ale 
rozhodně jsem se skrze zkoušení s válečným konfliktem nijak 
nevypořádala. Jsem ale ráda, že se aktuálnost promítla do insce-
nace, i když jsem ze začátku argumentovala proti. Nechtěla jsem, 
aby další změna kontextu inscenaci ovlivnila, ale nakonec se 
ukazuje, že čas naopak nechává téma víc vyznít. Bohužel situace 
ještě dalších rozměrů nabude.

Anita už nastínila, že do pojetí rolí jste promítaly i své vlast-
ní zážitky. Pravidelně střídáte jednotlivé polohy, což je dost 
náročné udržet. Stavěly jste spíš na osobních zkušenostech 
nebo jste vycházely víc z dokumentárního sběru?

MJ: Moc osobních zkušeností za sebe v inscenaci nemám. Nezažila 
jsem například žádný „bazárek“ jako ve scéně, kdy paničky sklá-
dají oblečení. Lucie ale umí textem zatnout drápek do sfér, které 
si často nechceme přiznat, odhaluje odvrácenou stranu věcí. 
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Čtvrtek 12. 5.

10:30–11:30 | Konvikt | šapitó | volný vstup
Tři sestry | beseda k inscenaci

12:30–14:15 Konvikt | šapitó | volný vstup
PRAVIDLA ÚKLIDU
Beseda týdeníku Respekt o exploataci pracovní síly a dalších 
palčivých sociálních fenoménech tematizovaných v nejnovější 
inscenaci Divadla na cucky, spolku Kolonie a A studia Rubín.

13:00–17:00 | foyer Moravského divadla
„tvůrčí intervence“ (k inscenaci Naši) intermediálního 
slovenského umělce Michala Mitra

17:00–17:25 | foyer Moravského divadla
dramaturgický úvod k inscenaci Naši

17:30–18:40 | Moravské divadlo
Ivan Buraj – Pavel Sterec – Bohdan Karásek
NAŠI – Studie rozhovoru o klimatické krizi
HaDivadlo Brno
Civilní střet generačních postojů a ideových preferencí v běžném 
obývacím pokoji, zabydleném našimi běžnými sousedy. Nedělní 
rodinná výměna názorů jako trenažér demokracie –v tlumené, 
minimalisticky načrtnuté skice uměleckého šéfa HaDivadla 
Ivana Buraje.

20:00–21:00 | S-klub
Beatrix Simkó – Jenna Jalonen
LONG TIME NO SEE!
Divoká jízda napříč Evropou! Vtipná maďarsko-finská sonda 
do naprosto odlišných, a přesto si blízkých kulturních identit, 
jež byla platformou Aerowaves zahrnuta mezi dvacet nejlepších 
tanečně-performativních počinů předminulé sezóny.
Beseda po představení

22:30–02:30 | Konvikt | šapitó | volný vstup
Pavlo | DJ set

Ozvěny z publika

Na mě to působilo trochu beznadějně a těžce. I když to bylo he-
recky skvěle zvládnuté, ten pocit byl velmi tíživý.

KATKA, UČITELKA NA GYMNÁZIU

Nebylo to špatné. Upřímně, z toho jak to bylo propagované jsem 
očekávala, že to bude více pohybové. Ale spíš mi přišlo, že se či-
noherci snažili dělat tu a tam něco pohybového. Ale to je vlastně 
jediné, co mi na tom nesedlo.

ZUZANA, STUDENTKA

Vstřebávám to. Ten konec byl těžký, tak to na mě teprve doléhá.
IVA, UČITELKA

Já jsem nadšená. Dlouho jsem neviděla tak výborně zpracované 
divadlo.

JITKA, ÚČETNÍ

Třeba dimenzi toho, že pomáháme vlastně pro pocit osobního 
uspokojení. Občas jsem se až zastyděla.

TM: Taky jsem se občas přistihla, že si říkám: „Jé, to jsi taky uděla-
la, nebo sis to taky myslela“. Byla to taková sebereflexe. Ale stejně 
jako u předchozích otázek bych řekla, že všechno hodně vycháze-
lo z Lucie a z jejích zkušeností, která si třeba „bazárkem“ prošla.

AK: Některé věci, o kterých jsme u diskuse nad konceptem mlu-
vily, v inscenaci zůstaly. Inspiroval nás seriál Maid na Netflixu 
nebo kniha Manuál pro uklízečky Lucii Berlinové. Ale mezi zdroji 
byly i naše další zkušenosti, jako když jsme si najaly paní na úklid 
a vymýšlely jí úkoly, abychom pak zběsile uklízely než paní při-
jde. Určitá vrstva vycházela z nás a ty další nanášela Lucie, takže 
jsme si pak hotový tvar musely znovu rozebírat a hledat si v něm 
svoje.

Máte nějaká vlastní „pravidla úklidu”? Co ve vás vůbec 
tenhle pojem vytržený z kontextu inscenace vyvolává? 
Ohledávaly jste si ho nějak samy pro sebe?

TM: Tak já jedu Marie Kondo. (smích)

MJ: Já obecně moc nemám pravidla. Pro mě uklidit znamená, 
uklidit si v hlavě, což mimo jiné zaznívá i v naší další inscenaci 
Smrtholka, kterou hrajeme v A studiu Rubín.

AK: Taky nemám pravidla úklidu, ale dost mě charakterizuje 
slovo „vyhodit“. Což je heslo, které si z inscenace beru a které 
asi znamená nějakou strategii. 

Studovala Katedru alternativního a loutkového divadla na pražské  
DAMU. Věnuje se filmové, divadelní i rozhlasové tvorbě. Spolupracuje 
s pražskými divadly jako A studio Rubín, Meetfactory nebo X10.

Studovala Katedru činoherního divadla na pražském DAMU. Je člen-
kou nezávislých mladých souborů Ductus Deferens a Distheatranz. 
Ztvárnila jednu z hlavních postav v seriálu ČT TBH.

Vystudovala herectví na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a brněn-
skou JAMU. Od roku 2014 je členkou hereckého souboru HaDivadla.

ANITA KRAUSOVÁ

MARTINA JINDROVÁ

TÁŇA MALÍKOVÁ
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25. DIVADELNÍ FLORA

Je to príbeh o ľuďoch – pokojne by 
sme mohli hovoriť „do Štokholmu, 
do Štokholmu“

BARBORA FORKOVIČOVÁ

Jedinou inscenáciou, ktorá na 25. ročníku Divadelnej Flory zastupuje slovenskú činoher-
nú scénu, sú Tri sestry Slovenského komorného divadla v Martine. O práci s režisérom 
Mariánom Amslerom a choreografkou Stanislavou Vlčekovou ale aj o viere v lepší (nový) 
svet sme sa rozprávali s predstaviteľkami troch sestier Luciou Jaškovou (Oľga), Alenou 
Pajtinkovou (Máša) a Barborou Palčíkovou (Irina).

Aká bola vaša reakcia keď ste sa dozvedeli, že budete skúšať 
Čechovove Tri sestry?

Lucia Jašková: Ja som bola veľmi šťastná, lebo robiť Čechova 
je vždy zážitok. V minulosti sme už robili Ivanova s režisérom 
Romanom Polákom a teraz k nám do Martina prišiel režírovať 
Majo (Marián Amsler). Myslím, že sa na to tešil celý súbor.

Alena Pajtinková: Áno. Spojenie Čechova a Amslera bola pre 
nás záruka toho, že to bude dobrá spolupráca. A tešili sme sa, 
že si konečne zahrajú aj dámy (smiech). Ja som k tomu bola ob-
zvlášť rada, že si zahrám s Luciou, pretože odkedy som v diva-
dle – od roku 2017 – sme sa na javisku ešte nestretli.

Režisér Amsler pri inscenovaní Troch sestier nešiel „klasic-
kou“ salónnou konverzačnou cestou, s akou sa tento ale aj iné 
Čechovove tituly často spájajú. Ťažisko inscenácie je v herec-
tve a jeho prepojení s pohybom. Aký to bol skúšobný proces?

AP: Pohybovo s nami spolupracovala choreografka a tanečnica 
Stanka Vlčeková. Pamätám sa na moment, keď sme si povedali, 
že ideme od pohybu k emócii, teda opačným spôsobom, než sme 
možno zvyknutí alebo ako nás to učili na škole. Od mizanscény 
vychádzajúcej z pohybových cvičení sme sa dostávali k výsledku, 
teda k emócii. Samozrejme, aj ta má v inscenácii svoje miesto, 
Majo sa nechcel vzdať psychologického herectva úplne.

Na niektorých skúškach som teda mala pocit, že som na work- 
shope. Do procesu neskôr vstúpila aj neštandardná scénografia 

Juraja Kucháreka – v prvom dejstve sme všetci zatvorení vo veľ-
mi malom priestore, na čo sme sa tiež museli pohybovo pripraviť. 
Stanka pre nás pripravovala cvičenia, v rámci ktorých sme sa 
v malom priestore museli navzájom cítiť, vnímať.

LJ: Zaujímavé bolo aj to, že na začiatku skúšobného procesu nám 
režisér povedal, že bude v istom zmysle nadväzovať na svoju pre-
došlú inscenáciu z Divadla Andreja Bagara v Nitre Dom. Boli sme 
si ju aj pozrieť, lebo Majo sa v nej chcel ešte „vŕtať“ – sám pre 
seba ale aj pre pripravovaný titul.

Pomohlo ešte aj to, že sa všetci dobre so Stankou aj Majom pozná-
me zo školy. Nenarážali sme na prekážky, ničomu sme sa nebrá-
nili – práve naopak, skúšali sme, hľadali, Majo dokonca vybiehal 
aj na javisko. Na skúškach bola veľmi dobrá atmosféra.

Ako sa vám spolupracovalo s Mariánom Amslerom? V mar-
tinskom divadle inscenoval už tretíkrát, no niektoré z vás 
sa s ním režijne stretli prvý raz.

Barbora Palčíková: Veľmi dobre. Ja som s ním spolupracovala 
prvýkrát ale hneď na začiatku nám bolo asi všetkým jasné, že 
to bude dobrá spolupráca. Sadli sme si aj ľudsky, dokázali sme 
sa o všetkom porozprávať a nájsť riešenia.

AP: Hneď na prvej čítacej skúške sme zistili, že je inscenácia 
veľmi dobre obsadená. (smiech) Myslím to v zmysle, že v súbore 
našiel ľudí, ktorí dokážu obsiahnuť postavy Troch sestier. Isto aj 
preto dramaturgia vybrala tento titul. Klapalo to už od začiatku. 
A tým, že Majo sa Čechovovi venuje celú svoju kariéru, jeho hry 
režíroval už veľakrát, aj Tri sestry robil už v minulosti, dobre to 
pozná. Počúvať jeho analýzy bolo veľmi prínosné.

SKD Martin každému titulu sezóny prideľuje heslo, akýsi 
lajtmotív, ktorý sa objavuje na propagačných materiáloch, 
plagátoch a textoch. V prípade Troch sestier to bolo „Všetko 
bude v poriadku“. Po zhliadnutí inscenácie som však mala 
opačný pocit, sestry sú predsa zúfalé, túžiace, nespokojné. 
Ako to vnímate vy? Je to skôr vyjadrenie túžby po lepšom 
svete alebo jednoducho marketingový trik?

AP: Samozrejme, je to jeden z „refrénov“ hry. Tri sestry si stále 
hovoria „Do Moskvy, do Moskvy“ ale opakujú aj „Všetko bude 
v poriadku“. Aj Čechov to vlastne napísal tak, že na konci hry 
majú sestry nádej, minimálne o nej hovoria. Samy seba sa snažia 
presvedčiť, že to bude v poriadku.

BP: Všetko bude v poriadku ale stále nie je. Teraz nie je, ani 
o chvíľu nebude ale raz bude. O sto, dvesto rokov bude život 
krajší…
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AP: Je to, ako keď sa hovorí „To sa spraví.“ Čechovove postavy 
stále hovoria, že niečo chcú ale nie sú schopné preto nič urobiť.

LJ: Stále však v niečo veríš, v nádej, zmenu – tak ako aj v živote. 
To si hovoríme aj teraz.

Okrem toho je v Troch sestrách aj silná téma izolácie. Tá sa 
nám po posledných dvoch rokoch spája aj s realitou pandé-
mie, ako ste to však vnímali vy?

AP: My sme si to malomesto porovnali s Martinom. Tiež je to ma-
ličké mesto, aj keď to, kde žili tri sestry je na ruské pomery oveľa 
menšie ako Martin v kontexte Slovenska. No v istom zmysle je to 
stále malomesto, kde – aby som parafrázovala Andreja – nie je je-
den človek, ktorý by stál za povšimnutie. Pocit izolácie, neschop-
nosti odísť z toho domu tam určite je. Tie postavy nevedia, v čom 
to je, možno si myslia, že ten problém prichádza zvonku.

Máte naozaj pocit, že Martin je mesto takého typu? Malé, 
zabudnuté…? Cítite sa tam ako tri sestry?

(smiech)

BP: To nie.

LJ: Ja sa cítim v Martine veľmi dobre. Je to malé mesto, vládne 
tam malomeštiactvo, ako v každom podobnom meste, ale má 
obrovské výhody. So situáciou troch sestier sa to však nedá po-
rovnávať. Martin nie je až tak odrezaný od sveta, navyše, ak sa 
v tejto dobe rozhodnem, tak môžem jednoducho odletieť aj do 
Štokholmu.

AP: Keby nám v Martine nebolo dobre, neboli by sme tam.

Či chceme alebo nie, vojna na Ukrajine ovplyvňuje náš pohľad na 
Rusko a vlastne na všetko ruské. Samozrejme, bolo by absurdné 
kvôli dnešnej politike tejto krajiny zahadzovať stáročia kvalitnej 
a výnimočnej ruskej kultúry a zatracovať autorov ako je napríklad 
Čechov. Zmenilo sa však nejako vaše vnímanie tejto inscenácie 
po 24. februári?

BP: Keď sme ju hrali prvýkrát po vypuknutí vojny, pred predsta-
vením sme prostredníctvom nahrávky divákov informovali, že 
ide o ruskú hru zo začiatku 20. storočia a jej uvedenie v našom 
divadle neznamená, že by sme podporovali ruskú agresiu voči 
Ukrajine, práve naopak. Druhá vec je, že mnoho replík zrazu 
dávalo iný zmysel. Ale to, žiaľ, nemôžeme zmeniť, jednoducho 
hráme to, čo pred mnohými rokmi napísal Čechov.

LJ: Rozprávali sme sa o tom pred predstavením, no keď sa začalo, 
úvahy šli do úzadia. Inscenácia je uzatvorený tvar, ponúkame 
ju divákom v stave, v akom sme ju naskúšali. Veľa otázok, nad 
ktorými sme uvažovali, sa vyriešilo tým, že sa zdvihla opona. A či 
poviem „do Moskvy, do Moskvy“ je vlastne jedno. Je to príbeh 
o ľuďoch – pokojne by sme tam mohli hovoriť „do Štokholmu, 
do Štokholmu“. Viac je to asi o vnímaní diváka, ktorému vystúpia 
do popredia iné motívy. My sa už od toho nevieme odosobniť.

AP: A samozrejme sa to dotýka každého titulu, ktorý hráme. V re-
pertoári máme napríklad aj 1984 od Orwella, kde je téma vojny 
oveľa fatálnejšia.

Alena, tvojím hlavným partnerom v inscenácii je Ján Dobrík 
v role Veršinina, ktorý je členom súboru SKD Martin len od 
tejto sezóny. Ako sa vám darilo spolu pracovať?

LJ: Preňho bola táto rola veľmi dobrým začiatkom. Ako nový člen 
súboru začal skúšať hneď s Amslerom a rovno Tri sestry.

AP: Myslím, že Janko sa v našom súbore veľmi dobre a rýchlo 
etabloval. Koniec koncov, poznáme sa už dlhé roky, takže to 
nie je o tom, že by prišiel niekto úplne nový. Tam neboli žiadne 
prekážky.

Pri skúšobnom procese som však bola veľmi vďačná, že Mášu 
hrám v 35 a nie v 25 rokoch. Som presvedčená o tom, že by som 
to pred desiatimi rokmi nezvládla. Nemala som vtedy prežité 
vzťahové záležitosti, ktoré mám za sebou dnes.

LJ: Ale Stanka by s tebou možno urobila úplne iné choreografie! 
(smiech)

AP: To je pravda, pohybovo by to možno bolo svižnejšie.

Ale najmä Oľga je často obsadzovaná staršími herečkami 
než je jej vek podľa Čechova.

LJ: Oľga má 28 a ja mám 43. Tá postava má však výhodu, že je 
najstaršia zo sestier, pričom rodičia tam nefigurujú. Nie je teda 
podstatné, či má herečka 30 alebo 40, je to o réžii a o skúsenos-
ti. Skôr Baška ako Irina má problém, keď hrá mladšiu postavu. 
Osobne to nemám rada.

BP: Áno, keď hrá 30 ročná 20 ročnú, musí obsiahnuť všetky 
veľké emócie, ktoré majú ženy po tridsiatke väčšinou za sebou. 
Musí sa vrátiť do toho obdobia, pripomenúť si, aké to bolo a hľa-
dať ten výraz.

Bolo pre vás niečo v tomto skúšobnom procese výzvou?

BP: Určite prepojenie pohybu s herectvom, s emóciou. Aj keď 
nám to už vychádzalo, museli sme si na to zvyknúť.

LJ: Pre mňa je výzvou každé nové skúšanie: nová postava, nový 
inscenačný tím… Aby sme nezaspali na vavrínoch.

AP: Samozrejme, sú to Tri sestry, titul, pri ktorom sa zakaždým 
očakáva, či sa podarí – čo sa nie vždy stáva. Aj v tomto smere to 
bola výzva.

LJ A toto je náš prvý zájazd! Aj to je výzva…

Lucia Jašková, Alena Pajtinková a Barbora Palčíková sú člen-
kami súboru Slovenského komorného divadla v Martine. Jašková 
tam pôsobí od roku 2001, Pajtinková a Palčíková od roku 2017.
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Když se v režii ztrácí 
inscenace

ELIŠKA RAITEROVÁ 

Zdá se mi, že Tři sestry Slovenského komorného divadla Martin 
umožnily dobře pozorovat jeden konkrétní jev. A totiž: jak to 
vypadá, když z celku inscenace vystupuje do popředí režie a jaké 
úskalí to v sobě nese. V průběhu všech čtyř dějství se jevila v čás-
tečně stylizovaném počínání herců velmi patrná režijní kom-
pozice ve smyslu mise-en-scène, tedy umístění na scénu v čase 
a prostoru. Herci jako by jednotlivé úkony prováděli velmi me-
chanicky, pouze dle určitého „nachoreografovaného“ plánu a bez 
zjevné vnitřní motivace. Zvláště výrazně se tak dělo v prvním 
dějství, kdy se postavy štelovaly do rozličných póz uvnitř plexisk-
lového domečku a občas z něho vylezly ven, přičemž nebylo zcela 
jasné, z jakého důvodu se daná akce děje a z čeho vyplývá (na-
příklad efektní výjev usazení všech přítomných jeden druhému 
na klín, vzápětí vyrušený a vymizený do ztracena). Ve druhém 
dějství jako by herci v jevištní akci nabyli trochu více svobody 
a každá postava se začala profilovat v reakci na ústřední téma: 
bezmoc moderního člověka, který postrádá „vnější smysl“ dříve 
zaručený Bohem a topí se v příliš mnoho možnostech. Postavy 
tak volí afekt (Nataša, Kulygin), agresi (Solený), neurotičnost 
(Máša) nebo pasivitu (Irina, Andrej). I tak však byla v jejich po-
čínání stále patrná značná mechaničnost. Proč například Nataša 
svádí Irinu, když ji žádá o pokoj pro svého syna? Ano, Nataša 
je vyzývavá – nebo jak říká Andrej, vulgární – mezi vyzývavostí 
implicitní již v Čechovově textu a daným scénickým gestem by 
však měla vést určitá cesta. Ta u Amslera chybí; mezi režijními 
gesty a postavami často zeje propast. Podobně překvapivé je 
Natašin násilný výpad vůči služebné Anfise. Postava jako by byla 
slabě vnitřně vybudovaná (jakkoli je herečka v daných polohách 
přesvědčivá) a nemohla se plně opřít ani o psychologizaci ani 
o stylizaci, mezi kterýmižto inscenačními postupy dílo ve svém 
průběhu lavíruje, přičemž obojí zůstává vratké.

Pohybová stylizace by mohla představovat velmi zajímavý prin-
cip k modernímu uchopení Čechova. Nesměla by ale působit 
pouze jako vnější estetický klíč a potřebovala by více propojovat 
s motivacemi postav, tak jako se to podařilo ve scéně loučení 
Máši a Veršinina. Když Mášiny paže sevřou v pevném objetí kolem 
krku Veršinina, který se začne z úzkostného zmatku otáčet kolem 
své osy, Máša několik okamžiků odstředivou silou rotuje vzdu-
chem. Naposledy tak vzdoruje zemské přitažlivosti, přízemnosti 
všední reality, naposledy se její tělo napíná v plné životnosti, 
létá – odtrhované od milovaného člověka, kterého za nic na světě 
nechce nechat odejít. Jakási nevyhnutelnost vrytá ve fyzickou 
přítomnost aktérů proměňuje tuto scénu v jednu z nejsilnějších 
a Čechovovy postavy se v ní na moment zablesknou skutečně 
mocně a plnokrevně: zraněné a zraňující, milované a milující. 
V jiných scénách jsou však často spíše mdlé; jako by mizely za 
režií, která exponuje sama sebe, když nechává herce zpomalený-
mi wilsonovskými choreografiemi kráčet proti jednobarevnému 
zadnímu plánu a jako duchy zaujímat dílčí pózy a odosobněná 
gesta. V takových chvílích je sebestředná, neurvalá, poživačná. 
Ptám se však, zda přitom ve skutečnosti není pouze vnitřně 
nejistá. V tomto ohledu se jeví metaforicky příhodná replika 
Doktora Čebutykina: „Je to jen zdání, že existujeme.“ - Možná ano, 
napadá mě. Možná se totiž celý večer tak nějak ztrácíte v režii.

„Autobus, sláma, sláva, 
Gandolfini…“

MARYANA KOZAK | DAMU – KATEDRA  
AUTORSKÉ TVORBY A PEDAGOGIKY

Pronásleduje mě otázka, kterou se svými spolužáky z Katedry 
autorské tvorby pravidelně slýchám v rámci předmětu Autorské 
čtení: „Co jsme to slyšeli a jak?“. A já se teď ptám: „Co jsem to 
viděla a jak?“

Na toto představení jsem šla záměrně jako „ne-nabrífovaný“ divák, 
který právě dorazil na festival. Neznala jsem tvůrce, nečetla anotaci 
ani žádný rozhovor, jen ten název na vstupence Stefko Hanushevsky 
představuje Diktátora mi zavoněl německým divadlem.

Po skončení představení jsem při odchodu ze sálu zaslechla slova 
nadšené starší dámy: „Všimla jsem si, že je teď asi moderní to 
divadlo jednoho herce, ale toto… (dramatická pauza, kdy jsem 
napjatě odezírala slova z jejích úst)… bylo úžasné!“

Domnívala jsem se, že se jedná o čistě autorskou inscenaci, v níž 
je Stefko Hanushevsky hercem, režisérem i dramaturgem v jed-
né osobě a s diváky fabuluje a sdílí verzi svého velkého příběhu. 
Ve foyer jsem si zapsala: „Stefko nás za tento večer stihl vzít dale-
ko a bylo na každém z nás, čemu chtěl věřit a kam až se nechal 
unést. Já osobně jsem zůstala někde mezi Madonnou, rakouský-
mi nácky a Gandolfinim… na jeho Vojnu už mi síly nestačily“. Ale 
divadelní sál jsem ten večer opouštěla, podobně jako ona dáma 
– s velkým úsměvem na tváři.

Den na to jsem už neodolala a dohledala si dostupné informace, 
přečetla si rozhovor s hercem i režisérem a dorazila na besedu 
s tvůrci, což posunulo mé prvotní dojmy a zážitek z představení 
do docela jiné perspektivy a znovu mi vytanula ona již zmiňova-
ná otázka: „Co jsem to tedy vlastně viděla?“.

Neznala jsem tvorbu Rafaela Sancheze, ani texty petschinky. Uvěřila 
jsem (chtěla jsem věřit), že s tím vším přišel Stefko a teď nám to au-
torsky naservíroval. Bylo to pro mě víc než zajímavé setkání s tímto 
formátem a jeho tvůrci. A za to velké díky! Do budoucna to pro mne 
může být i nemalá inspirace a výzva (s bílou vlajkou míru) pro mé 
ego, aby mi v mé vlastní autorské tvorbě dovolilo vyhradit více pro-
storu a důvěry pro potenciální spolu-tvůrce.

A zatímco já teď sedím v Konviktu u limonády, a vy listujete zpra-
vodajem, tak na nedalekém jihozápadě od nás, už poněkolikáté 
vyjíždí červený omnibus Mercedes-Benz serpentinami nahoru 
k parkovišti Berchtesgaden/Orlí hnízdo a veze natěšené zájemce 
na další zážitkovou, dechberoucí vyhlídku!

Přiznám se, že osobně jsem tam byla celkem dvakrát a jela bych 
klidně i do třetice. Třeba si příště na vrcholku vzpomenu a stři-
hnu si „Lose yourself“ od Eminema (nebo rovnou celý Stefkův 
„diktátorský playlist“). A až se nekonečně nasytím fotogenický-
mi panoramaty, tak začnu sledovat ty místní průvodce a budu si 
představovat alternativní verze jejich životních příběhů z rakous-
kého Zapadákova.

(*Praktická poznámka pro seriózní zájemce o výlet na Orlí hnízdo: 
pokud zrovna prší, nebo se schyluje k dešti, tak tam raději neje-
zděte! Neuvidíte nic než smutek a zklamání v obličejích vašich 
spolu-turistů. Navíc ušetříte 16,50 €… za což si ale v Německu 
už asi lístek do divadla nekoupíte).

Přeji Vám krásný den „and now come and rock me, Amadeus!“.



Kontext

Texty ruských klasiků samozřejmě vznikaly v nějakých dobových 
souvislostech. Není překvapivé, že se dnes stále objevují Tři sestry 
na jevišti a bylo by asi nefér vkládat tam kontext současnosti. 
Předpokládám, že tato inscenace měla premiéru ještě před rus-
kou invazí. V souvislosti s těmito událostmi se jistě může optika 
proměnit, divák může přicházet do divadla s jiným pohledem 
na věc, ale myslím si, že zrovna v případě martinských Tří sester 
je nepatřičné o takovém kontextu uvažovat, byť někdo může 
mít tendenci jej vyhledávat.

PETR DVOŘÁK, PRODUKČNÍ MUO

Keďže ide o aktuálnu situáciu a udalosti sa dejú strašne rýchlo, 
je pomerne náročné na ne priamo a flexibilne reagovať. Pred-
pokladám, že všetky inscenácie ruskej klasiky, ktoré sa momen-
tálne hrajú v česko-slovenskom kontexte, vznikli ešte predtým, 
než sa toto všetko udialo. Myslím si, že nemá zmysel sankciono-
vať ruskú kultúru a dramatiku za to, čo sa deje. Mohlo by to byť 
symbolické gesto, ktoré však nikdy neprinese riešenie. Ak by sa 
to v divadle malo odraziť, tak práve v aktuálnosti autorských fori-
em, kde to má svoje miesto a kde môže byť divadlo angažované 
a politické v oveľa širšom kontexte.

SILVIA VOLLMANNOVÁ, 
 UMĚLECKÁ ŠÉFKA DIVADLA NA CUCKY
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SONG DNE

BijouTerrier | Tarantínov film
vybrala Alena Pajtinková

Pátek 13. 5.

10:00–11:00 | Konvikt | filmový sál | volný vstup
NERŮST V HADIVADLE
Jaké jsou nynější výzvy po udržitelnosti tvorby? Pečuje 
divadelní provoz o štěstí zaměstnanců? Umělecký šéf Ivan Buraj, 
intendantka Anna Stránská a dramaturg HaDivadla Matěj Nytra 
prezentují letošní atypickou sezónu své domovské scény.

11:30–12:30 | Konvikt | šapitó | volný vstup
Naši | beseda k inscenaci

14:30–15:30 | Divadlo na cucky
Marguerite Durasová – Júlia Rázusová
ZKÁZA TOTÁLNÍHO MYŠLENÍ
Divadlo na cucky
Provokativní obrazy na hranici poezie, intimity a vulgárnosti 
inspirované tvorbou, názory i životem neortodoxní francouzské 
spisovatelky, dramatičky, scenáristky a filmové režisérky. Ženské 
mýty a obsese reflektované momentálně nejoceňovanější 
slovenskou inscenátorkou – Júliou Rázusovou.
Beseda po představení

18:30–18:55 | foyer S-klubu
dramaturgický úvod k inscenaci Vnímání

19:00–20:20 | S-klub
Ivan Buraj a kol.
VNÍMÁNÍ
HaDivadlo Brno
Scénický experiment inspirovaný románem Jeana-Philippa 
Toussainta Koupelna. Když je herec na jevišti, tak pracuje. Když 
je ve svém bytě, tak „prožívá svůj volný čas“. Co když se ale na 
scéně objeví právě hercův byt…? Introspektivní esej o volně 
bloudící mysli, zkoumání světla a péči o pokojové rostliny, 
doplněný o autorský úvod režiséra inscenace Ivana Buraje.
Beseda po představení

21:45–22:45 | Konvikt | šapitó
NEVER SOL | koncert
Autorský projekt Sáry Vondráškové, jejíž nezaměnitelný křehký 
vokál probleskuje vrstevnatými plochami analogových syntezátorů.

23:00–03:00 | Konvikt | šapitó | volný vstup
hnát & plast | DJ set


