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Nudit se a snít
ELIŠKA RAITEROVÁ
Pátý festivalový den otevřel téma nerůstu, které přijelo na Floru prezentovat
v rámci své letošní sezony HaDivadlo. Překvapilo mě, do jaké míry se v průběhu
včerejších debat a představení Vnímání vyjevil nerůst spjatý s krizí a melancholií; nakolik se reálná snaha dostát konceptu ukázala jako obtížná – nerůst, že
je dnes těžší než růst. Když jsem si v sobě probírala, co všechno pro mě pojem
nerůst může znamenat, odvedly mě myšlenky k fenoménu nudy. Vzpomněla jsem
si na filozofa Gastona Bachelarda, který říká, že poznat jako dítě nudu, znamená snít, a tedy být svobodný. Jako dítě jsem se nudila často: na rodinné návštěvě,
při „spaní“ ve školce, o volné hodině ve škole. Vyvolávat si vzpomínku na takové
nudy z dětství je zvláštní. Jeví se jako jakási šťastná zahálka, matná, vzdálená.
Nejsem si jistá, nakolik, a jestli vůbec, se jako dospělí ještě umíme bezstarostně
nudit. Přitom je podle psychologů nuda v souvislosti s vývojem důležitá. Může být
půdou pro klíčení tvořivosti, momentem, který nás nutí uvědomit si, co nás baví
a čemu bychom chtěli věnovat pozornost. Možná by tak nuda mohla představovat
další výzvu související s nerůstem. Zkusit nerůst, zkusit se někdy zase chvíli nudit,
jakkoli se to zdá v současném společensko-politickém kontextu nemožné nebo nemístné. Může to být totiž jedno z významných stadií regenerace, předpoklad pro
tvůrčí přístup ke světu a řešení jeho problémů.

MONOU PEKOVOU
ROZHOVOR SE SI
STRANA 4–5
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Spektra společnosti nejsou
schopná diskuze
EMA ŠLECHTOVÁ

ZL: A já myslím, že ta naše fúze funguje a je fajn.

V inscenaci používáte cizí jazyky i nářečí. Vytvářejí pro vás
určitý distanc od textu? Jakou má právě tahle vícejazyčnost
funkci?
ZL: Má především vnitřní funkci. Scéna, kdy Natalie mluví ukrajinsky s ruským přízvukem, má vyjadřovat určitou totálnost názorů.
Já v jiných jazycích nemluvím, ale napodobuji Miloše Zemana, což
je další totální postoj. V každé scéně má však jazyk jiný význam,
tohle je jen jeden konkrétní případ.
V inscenaci se objevuje mnoho stereotypů, mužských i ženských. Během zkoušení jste se s nimi museli dostávat do
kontaktu a diskutovat o nich. Je nějaký, který vás třeba čistě
individuálně nejvíc naštval?

Inscenace Zkáza totálního myšlení poukazuje na naše často
omezené vnímání žen ve společnosti a na další stereotypy,
které se od genderových rolí odvíjí. Je tedy více než korektní
vyzpovídat herečku a herce Natalii Golovchenko a Zdeňka
Lambora, kteří čtenáři pomůžou osvětlit onu totalitu autorky předlohy Marguerite Durasové.

NG: Myslím, že to je otázka především na Zdeňka, protože inscenace jde hodně proti mužům. Za mě šlo spíše o zkoumání toho,
jakým způsobem se my ženy můžeme chovat a co si o mužích
můžeme myslet.

Co pro vás koncept totálního myšlení představuje? Potažmo
pak jeho zkáza?

ZL: Stejně tak to může být z pozice muže. Také se stavíme do stereotypních rolí nebo do nich jsme stavěni. Je potřeba se stereotypem
bojovat, ať už sám v sobě nebo v partnerství. Je to nevyčerpatelné téma.

Natalie Golovchenko: Myslím si, že celkově představuje názory
obecně. Každý z nás má jasnou představu o něčem a vždycky je
to svým způsobem totální. Často se setkávám s tím, že vedeme
dialog a názory jsou tak totální, že diskuze vlastně nemůže existovat. A z toho pramení i zkáza myšlení.

NG: Říkám si, že inscenace určitě vznikla v dobré době. Myslím,
že lépe zasahuje divákovo vnímání.

Zdeněk Lambor: Do té doby, než jsme začali zkoušet a já se
seznámil s textem, jsem z těch dvou fatálních slov „zkáza“ a „totální“ cítil silnou emoci. Pak mi došlo, že jde o snahu Marguerite
Durasové obrušovat totálnost názorů, které se projevují i v rozhovorech, při kterých nedochází k dialogu mezi lidmi. Jde o čím
dál častější jev v naší společnosti. Každá nějak významná věc je
vlastně reflektována velmi jednostranně. Spektra společnosti
nejsou schopná diskuze a zastávají dvě totálně opozitní pozice.
I proto si myslím, že má naše inscenace smysl, protože přesně
na tohle upozorňuje.
NG: Marguerite Durasová se snaží shodit to, že v určitém věku
byla totální.

ZL: Každý člověk má v sobě totální polohu. Měl by si ji uvědomit
a dál s ní pracovat.

Už na besedě po představení jste hovořili o pohybové stránce inscenace. Jak bylo náročné spojit flow textu a těla, ohledávat pohyb, kterému scénografie klade překážky? Zkoušeli
jste obě části najednou?
NG: Nejdříve se diskutovalo nad textem, který jsme velmi dlouho
procházeli. Až pak jsme šli do prostoru, ve kterém začaly situace
celkem spontánně vznikat. Režisérka Júlia Rázusová měla už
dlouho jasnou představu o tom, co přesně chce, ale stejně jsme
hodně improvizovali. Bylo těžké sladit text s pohybem, ale v momentě, kdy jsme situace opakovali, vznikla fúze.
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Myslím, že se obecně v České republice mění klima týkající
se genderových otázek. Zajímalo by mě, zda skutečnost, že
inscenace vznikala v období, kdy téma skrze různé iniciativy
a kauzy více vře, vedla k většímu přijetí ze strany diváků?

ZL: Já bych v jistém smyslu rozporoval. V době, kdy Marguerite
Durasová text psala, bylo téma mnohem žhavější než dnes. Já
osobně pociťuji opačný problém. Téma genderu natolik překračuje nějakou míru, až se mi zdá, že jsou lidé tlačeni do neustálého
pokládání si otázky, kdo vlastně jsem. Přitom spousta lidí to moc
dobře ví, jen je neustále vrhána do pochybností, zda náhodou nejsou někým jiným. Každý by se asi měl sám sebe zeptat, kým vlastně je, ale někdy mám pocit, že otázek začíná být příliš mnoho.
NG: Každopádně nemám pocit, že by v tomhle byla inscenace
nějak totální. Právě naopak, má v sobě nadsázku, kterou dnešní
doba potřebuje.

NATALIE GOLOVCHENKO
Herečka s ukrajinským původem vystudovala činoherní herectví
na JAMU. Byť má za sebou několik hostování v českých divadlech,
momentálně se věnuje převážně filmu a nově i scenáristice.

ZDENĚK LAMBOR

Studoval herectví na JAMU a od roku 2006 je členem hereckého
souboru Městského divadla Zlín. Několik let provozoval hudební uskupení Sestra pije pivo a kouří a je aktivním pedagogem na
zlínské umělecké VOŠ.
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Sobota 14. 5.
11:00–12:20 | 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.
14:00–16:00 | Divadlo na cucky
CESTA ŽIVOTEM
Divadlo na cucky | literárně-dramatická dílna pro děti (7–11 let)
14:30–15:30 | Konvikt | Divadlo K3
ODLOUČENÍ
Markéta Vacovská
Upřímné, odvážné a otevřené dílo tematizující hraniční
zkušenost, jež vyžaduje lidskou podporu, účast i sdílení.
Naléhavá intimní výpověď o smrti dětí a těžké cestě k jejímu
přijetí v performanci Markéty Vacovské, která za své drásavé
sólo získala ocenění Tanečnice roku 2021.

16:00–17:45 Konvikt | šapitó | volný vstup
LOUČENÍ
Beseda týdeníku Respekt o „posledních věcech člověka“,
důležitosti paliativní péče a důstojného rozloučení s nejbližšími
i o umírání o samotě.
19:30–21:00 | Moravské divadlo
Manuela Infante
NOISE. DAS RAUSCHEN DER MENGE
NOISE. ŠUMĚNÍ DAVU
Schauspielhaus Bochum
Herecký „Talent roku 2020“, famózní Gina Haller, ve strhující
rekonstrukci brutálního policejního zásahu v Santiago de
Chile před třemi lety. Unikátní představení na pomezí poetické
instalace, rozhlasové hry a koncertu. Politický statement chilské
scenáristky a režisérky Manuely Infante, jedné z nejvýraznějších
osobností latinskoamerického divadla a vítězky berlínského
festivalu Stückemarkt des Theatertreffens.
V německém znění s českými titulky.
22:00–03:00 | Konvikt | šapitó | volný vstup
Prima Musica | DJ set

Ozvěny z publika
– k inscenaci Zkáza totálního myšlení
Líbilo se mi, že probírali mýty o ženách. Současně to bylo poučné
a souhlasím, že ženy jsou alkoholičky, i když se to samy snaží
vyvrátit.
EMA, STUDENTKA
Ta plošina byla super, jak se do ní zanořili,
a pak zase vylezli.

JAKUB, STUDENT

Moc jsem nepochopila, jak na sebe ty scény navazovaly. Všechny
myšlenky dávaly smysl, ale přišly mi málo rozvinuté, jen takové
nakousnut.
HANA, KURÁTORKA
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Po pocitu a až na krev
AMÁLIE BULANDROVÁ
Jaké jsou možnosti vcítění či vtělení se do herecké postavy a jaké různé herecké polohy lze
v rámci jedné sezóny zakusit? A jakým způsobem je možné z herecké role po představení
tzv. vystoupit? Nejen na tyto otázky odpovídá Simona Peková, stálice brněnské divadelní
scény a milovnice i interpretka rozhlasové tvorby.
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Diváci letošního ročníku Divadelní Flory Vás aktuálně
mohli vidět v inscenaci Naši brněnského HaDivadla. Mohla
byste na úvod přiblížit postavu, kterou v této inscenaci
ztvárňujete?
Mohla bych, určitě, ale není to zcela jednoduché. Nemohu totiž
říct, že bych s touto postavou neměla problém. Když se společně
pracovalo na scénáři k inscenaci, přemýšleli jsme také o tom, jaká
by moje postava – která se jmenuje Zdena – měla mít povolání.
A došli jsme k závěru, že by mohla být učitelkou dějepisu a českého jazyka a literatury. Ale když následně scénář vznikl, tak jsem
zjistila, že jej Ivan Buraj a Bohdan Karásek (a další spolupracovníci) napsali ve velmi hovorové češtině, která není, podle mého
názoru, mluvou učitelky českého jazyka. Moje první věta například zní: „To jsem dělala vo minulým víkendu“. A s tím se mi těžce
pracovalo – s touto hovorovou, žargonovou mluvou. Chtěla jsem
totiž používat češtinu, kterou mám jednak sama ráda, a která
by především lépe seděla ke zmíněnému povolání. Další charakteristikou by mohla být skutečnost, že role Zdeny svádí k určitému
typu komiky. Měla jsem proto tendenci při jejím ztvárňování
trochu špásovat, svou rolí pobavit. Režie ale byla vedena velmi
minimalisticky a tento princip nebylo možné zcela rozvíjet.
Uvedené souvisí i s tím, že inscenace je koncipována takřka
filmově, například ve smyslu scénických předělů á la filmových
střihů – jejím cílem byla jednoznačná forma vedená tak, aby celek
působil jako takový autonomní vznášející se ostrůvek: jako cosi,
co je s velkým překvapením nakonec malá nedělní tragédie.
Bylo pro Vás důležité i to, jaký „předobraz“ postava Zdeny má?
Zdena v sobě mimo jiné nese jistou „atmosféru“ či „téma“ disidentské činnosti šedesátých a sedmdesátých let. Bylo tedy
potřeba promyslet i tuto, řekněme „chartistickou” rovinu její
role. A abych řekla pravdu, já své role tvořím tak nějak po pocitu.
Mám takovou frázi: po pocitu a až na krev. V tomto smyslu jsem
si například v jednu chvíli uvědomila, že postava Zdeny je jako
má matka – některé pasáže scénáře (potažmo inscenace) mi mou
maminku začaly velice připomínat. A to zejména ve vztahu ke
mně. Tato skutečnost se do mého pojetí postavy silně otiskla.

Zajímavé také bylo to, že od první čtené zkoušky jsem zaujala
dosti negativní stanovisko ke své „divadelní“ starší dceři (v podaní Kamily Valůškové, poznámka redakce). Velmi složitě jsem si
hledala cesty k tomu, jak ji podpořit v jejich názorech i životních
rozhodnutích. Nebylo to jednoduché, ale v této konkrétní roli mi
opravdu zásadně pomohla identifikace s mou vlastní maminkou.
Otevřenost k různým názorům a především empatie jsou
pro mě také klíčovými motivyinscenace Naši.

Ano, jsou to nezbytné kvality lidské komunikace, zejména v rámci rodiny. Myslím si, že se nám v průběhu hraní podařilo jistou
rodinnou atmosféru opravdu vytvořit. Čím víc inscenaci hrajeme,
tím víc jsme rodinně sehraní, sebemenší narážka nás vtahuje
do konkrétna běžného žití, jisté každodennosti. A to i přesto, že
inscenace vznikala narychlo, poměrně málo se zkoušela a jejím
hlavním obsahem je téma, které mně osobně bylo ze začátku spíš
vzdálené. Obecně řečeno – bylo důležité vyjít ze sebe, zároveň se
ale držet takzvaně „kousek od toho – kousek od sebe“, ale stát
se v závěru opět „sebou“ – jenomže jinak, tak abych nebyla mnou.

a tam samu sebe „pověsím“. A ze schodů dolů, do herecké šatny,
už jdu jako Akulina. A když jsem Akulina Ivanovna, která je vystavěná v brutální nadsázce, tak zkrátka nejsem „já“. A to je pro
mě ta největší úleva – odpočinout si od sebe. Hrát, jak říkám, až
na krev (a koneckonců v téhle inscenaci ze mě krev crčí skoro
pořád). Zkrátka miluji tyhle transformace. Zatímco pojetí inscenace Naši je spíš minimalistické. A je kouzelné, že se v HaDivadle
mohu i tuto polohu učit. Nebo hrát dokonce i zcela odlišně, jako
například v inscenaci Macocha v režii Kamily Polívkové, to je opět
zcela jiná proměna. Zmínit ještě musím mou milovanou inscenaci
Náměsíčníci, jejíž derniéra bohužel nedávno proběhla, a to mě
moc mrzí. Ivan Buraj mi v této inscenaci svěřil roli zmrzačeného
vojáka Jaretzkyho – muže poničeného z fronty tělesně i psychicky. Tato role mi dovolila opět úplně odlišný rozměr, mohla jsem
si dovolit dělat úplně všechno, abych mohla být Jaretzkym. To
bylo něco naprosto neuvěřitelného. Mužskou roli mi svěřil i režisér Miroslav Bambušek, a to ve Woyzeckovi, konkrétně postavu
Hejtmana. Ve ztvárnění této role jsem měla absolutní svobodu.
A byla to neuvěřitelná plocha k naplnění, kombinující ženský
i mužský princip dramatické postavy – předlohy Hejtmana. To
bylo také jiné, ale opravdu jiné než paní Zdeňka.
Zmiňujete mnoho rolí, ve kterých jsem Vás viděla, a když si
na jejich ztvárnění nyní vzpomínám, napadá mě: jak (pokud
to lze vyjádřit) po představení ze svých rolí tzv. vystupujete?
Velmi dobře rozumím této otázce. Víte, to je velmi individuální.
Ale u mě osobně je to horor. Mám takový zvyk, že do divadla
nechodím dlouho dopředu před představením, jinak by do mě
vtrhla nervozita. Nejlépe: rychle a jít. Ale potom, po představení,
to je něco úplně jiného. Po výkonu velice dlouho sedím v šatně
či kuchyňce, opravdu dlouho, a takzvaně se pomaličku „vypouštím“. Ve xzvláštní samotě, byť v kolektivu, vydechuji a pomalu
vše vstřebávám. Nicméně i když později přijdu domů, nelze jen
tak jednoduše usnout. Mám proto takový rituál, že si pouštím
mluvené slovo. Jsem obrovská rozhlasová fanynka a vybírám si
díla čtená herci s naprosto mimořádnými hlasy. Specificky terapeuticky na mě působí – pomáhají mi ve zpětné transformaci.
Nemám moc ráda současnou tvorbu, jako například norské detektivky, naopak si vždy velmi ráda pustím třeba Dickensonovu
Vánoční koledu v podání pana Eduarda Cupáka. Dalo by se říct,
že si kolem sebe stavím takovou ochrannou zeď z mluveného
slova – obaluji se jím na dobrou noc a musím říct, že mi je v něm
báječně.
Můžeme se na Vás během letošní Divadelní Flory těšit ještě
v nějakém díle/nějaké roli?

V neděli se uskuteční představení fragmentu Tvůrčí intervence k inscenaci Vnímání: „Živá rozhlasová hra napsaná kolektivem vědců a aktivistů věnujících se fenoménu Nerůstu“. Jedná
se o text napsaný Ivanem Burajem a kolektivem, pojmenovaný
je Nikola 2030, 2045, 2080. Já a kolegyně Magdalena Straková
a Kamila Valušková budeme v této intervenci účinkovat – zde
v Olomouci jako v takové čtené zkoušce k rozhlasové inscenaci,
tak bych to asi popsala. Jedná se o mimořádně apokalyptický
text, v jehož rámci si vše uvedené dokážu velmi reálně představit. Text obdivuji, je opravdu mimořádně napsaný, zároveň ale
do mě vnáší jistý neklid. Jsem zvědavá, jak se bude divákům líbit.

To zní jako náročný proces.

To máte tak – sama mám nejradši magický realismus nebo realismus jako takový. Jsem expresivní herečka a vůbec se za to nestydím. Zbožňuji hluboký prožitek a pasu po tom, aby byl pravdivý.
Například u inscenace Maloměšťáci, kterou jsme na Divadelní
Floře v minulých letech také uváděli, to mám tak, že již při příchodu do divadla se stávám svou postavou, Akulinou Ivanovnou.
Procházím kolem divadelní šatny, kam si návštěvníci věší kabáty,

SIMONA PEKOVÁ
Pochází z Třebíče, kde vystudovala gymnázium. Následně pokračovala ve studiu na Divadelní fakultě JAMU v Brně, po jejímž
absolvování působila jako herečka v divadle Husa na provázku
či v Divadle Bratří Mrštíků. Od roku 2007 je členkou souboru
brněnského HaDivadla. Působí také jako filmová a rozhlasová
herečka.
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Keď nevieš čo so sebou
(ani so svetom)
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BARBORA FORKOVIČOVÁ

Hlavná postava inscenácie HaDivadla Vnímání sa jedného dňa
rozhodne zastaviť svoj život. Nie ukončiť, iba spomaliť, stíšiť,
stlmiť. Jednoducho ostane doma.

Neviem ani spočítať, koľkokrát za posledné mesiace som chcela
urobiť to isté, nebudem teda zakrývať fakt, že som sa v postave
našla. A rovnako neviem, či je podobná túžba akousi dnešnou
transformáciou životného pocitu členov Klubu 27 ale zdá sa mi,
že by mohla byť. Vidíte tie paralely? Len na rozdiel od predchodcov, naša generácia ostáva visieť niekde na pol ceste. Sme zúfalí
a nevieme ako ďalej, nechceme s tým však seknúť úplne. (Ktovie
čo si o tejto inscenácii myslia zástupcovia staršej generácie?
Ak to čítate, ozvite sa, rada si vypočujem váš názor. Hoci súdiac
podľa otázky, ktorú na diskusii režisérovi položil o čosi starší
pán – „Hovoríte, že nie ste šťastná generácia, ale ktorá podľa vás
bola?,“ by sa tam styčné body asi našli…) Aby sme zmiernili našu
úzkosť zo sveta, ktorý sa vyvíja úplne zlým smerom a navyše ešte
aj v zlej exponenciálnej krivke, hľadáme si vlastné formy odporu.
A v niektorých zákrutách tejto cesty hrozí celková paralýza.
HaDivadlo programovo presadzuje ideu „nerůstu“ a v prípade
Vnímání ju tvorivý tím vzťahuje na situáciu jednotlivca. V anotácii
k inscenácii sa píše, že je to esej o melanchólii odporu, slobode
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v „nerůstu“, no mám však dojem, že v konečnom dôsledku je to
miesto melanchólie skôr slepá ulička a miesto slobody samota.
Predstaviteľ hlavnej postavy (Jiří Svoboda) totiž zisťuje, že aj
jeho nová realita, život odzeraný od sveta, sa postupne stáva neznesiteľnou, tento typ odporu je teda slepou uličkou. V súvislosti
s tým si uvedomujeme, že kým je v snahe nerásť sám, nepomôže
to jemu a v podstate ani nikomu inému. Kamaráti sa oňho obávajú (a v jeho neprítomnosti si s najväčšou pravdepodobnosťou hovoria, že mu preskočilo) a hoci sa zdá, že minimálne jeden z nich
by túžil urobiť to isté, nestane sa tak.

Pozoruhodnou témou alebo zámerom tvorcov bolo upozornenie
na dôležitosť vnímania (okolia, situácie, vecí, javov…) v zmysle
možnosti vedomého spomalenia v každodennom živote v protiklade s tlakom a rýchlosťou spoločnosti, ktorá od človeka
vyžaduje neustálu produktivitu. Aj inscenačný tvar k tomu nabáda – kým sledujeme Svobodu ako leží, postáva, fajčí či mraučí vo
svojej izbe, máme čas všetko si detailne prehliadnuť, pozastaviť
sa či premýšľať o jednotlivostiach. Chvíľami je to síce zdĺhavé, no
kto nezaspí a dokáže sa naladiť na tempo inscenácie, môže sa vydať cestou k rezistencii, ktorá je budovaná mravčími krokmi,
avšak je trvalo udržateľná.

Zkáza jako podnět k živosti

ORA
25. DIVADELNÍ FL

JAN DOLEŽEL

„Tato kniha má vyjádřit pouze a jen to, co si někdy, v jistých
dnech myslím o jistých věcech. Tedy vyjadřuje i to, co si myslím.
Nemám v sobě ani zbla totalitního myšlení – chci říci jednou provždy platného. Té zhoubě jsem se vyhnula.“ Těmito slovy mimo
jiné uvozuje Marguerite Durasová svoji knihu Hmatatelný život
(1987, česky 1994), kterou pro jeviště Divadla na cucky adaptovala režisérka Júlia Rázusová. Z tohoto krátkého úryvku lze
odvodit definici adjektiva, které si v mírně pozměněné podobě
(nikoliv totalitní, ale totální) inscenátoři vybrali. Na významu
se však nic nemění, zkázou totálního myšlení je definováno
odstoupení od pevně daných a vždy platných skutečností. Proto
také autorka v úvodu knihy dodává, že „je to kniha, jež vyplynula
z každodenních událostí. Řekněmež, že je to kniha na čtení.“ Jak
se tato definice propsala do jevištního zpracování?
Inscenace se rozlamuje do dvou polovin. V první se v překvapivě rychlém tempu střídají témata vlastní osobnímu životu
Marguerite Durasové, kterým se autorka věnuje i v knize. Začíná
se zostra alkoholismem, až se může zdát, že bude celý večer
věnován jenom tomu, ale přijde prudký a nečekaný přesun k tematizaci mužské homosexuality v heterosexuálním partnerství.
V tomto tempu se pokračuje i nadále. Na řadu přichází milenecké a manželské vztahy, rozdělení rolí při starání se o domácnost
a především téma mateřství. S tímto motivem nastává vrcholný moment celého představení. Dosud se herecká akce odvíjela
výhradně od literární předlohy, chcete-li od inscenační adaptace,
kterou rozehrávala méně či více popisně. Ale právě ve chvíli, kdy
přijde na řadu mateřství a v této konkrétní situaci vzpomínání
na vlastní matky, se naprosto mění energie sálající z inscenace.
A to především prostřednictvím Táni Malíkové, která na pozadí
dialogu dalších dvou účinkujících předvádí postavu matky se
slezským dialektem. Živost, jako příznačné opozitum k totálnímu

myšlení, se poprvé vyjevuje ryze divadelně, tedy nikoliv pouze
slovně a deklamačně, ale i jednáním. Otázka, proč tomu tak je,
a proč se tak děje pouze jednou, zodpověděli na besedě po představení účinkující (Natalie Golovchenko a Zdeněk Lambor).
Během zkušebního procesu, který zahrnoval i improvizace na
téma, při nichž herci vycházeli z vlastních osobních zkušeností,
vznikl právě i monolog matky. Ten byl jako jediný do výsledného
tvaru začleněn. Právě v tomto momentu můžeme jedinkrát emocionálně pocítit onu zkázu totálního myšlení, v případě divadla
zkázu totálního inscenování.

V druhé polovině hodinového představení pak dochází k viditelné strukturní změně. Doposud přesně narežírované situace
začínají narušovat zcizováním, jako je domlouvání mezi herci,
kdo řekne kterou repliku a jak. Tyto situace jsou ovšem také
přesně narežírované a nepůsobí o nic víc kontrastně oproti
předchozímu dění. Nutno dodat, že oproti úvodní části postavené na střídání témat se druhá část nedá jednoduše tematicky
ukotvit. Jde o rozličné promluvy zaštítěné především subjektivitou autorky spojenou s její ženskou identitou. Ale nejde o žádný prvoplánově aktivistický feminismus, naopak zazní sobecky
sympatická upřímnost: „Mluvím o ženách, abych mohla mluvit
o sobě.“ V tom je také hlavní kvalita inscenace, v problematizaci
ustálených pravd a v podrývání konstant všeho druhu. Nakolik
však jde o ideu vhodnou pro jevištní adaptaci je značně problematické. Ale pro několik živých momentů vzdorujících totálnímu
myšlení považuji inscenaci za povzbudivý impuls k divadelnímu
i mimodivadelnímu uvolnění. I proto je cenný impuls v závěru,
který divadlo založené na textu zpochybní, a tím i celou inscenaci:
„Když začne pohyb. Slovo se vzdaluje.“ Z čehož vyplývá, že řešením může být méně slov a více pohybu a živosti!
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FloraLab: Dopoledne s HaDivadlem
aneb Příspěvek k diskuzi

ORA
25. DIVADELNÍ FL

VERONIKA LIPMANOVÁ
„Nejde o rezignaci na práci, ale o jiný druh aktivity.“ Těmito
slovy otevírá besedu o nerůstu (především) v kultuře režisér
a umělecký šéf HaDivadla Ivan Buraj. Letošní sezóna nazvaná
Nerůst je tvořena podle stejnojmenného socio-ekonomicko-environmentálního konceptu, který pomocí pojmů jako jsou péče,
instituce, komunita, zpomalení, ekologie, recyklace, solidarita,
sdílení aj. navrhuje nový přístup k lidskému fungování.

Debata o nerůstu probíhá na poli filozofie, sociologie a především
ekonomie už roky, v české kultuře je ale relativně v začátcích.
A v jejím čele stojí právě HaDivadlo. Nedávno byl na stránkách
čtrnáctideníku A2 otištěn otevřený dopis ministru kultury
Martinu Baxovi s názvem Působíme ve vyčerpaném systému, na
němž se Buraj aktivně podílel. Jako průkopníky tohoto „nového
uvažování“ momentálně vnímám „spodní proudy“ českého divadla, galerie s výtvarným uměním a módu/design s jejich postupy
upcyklace a slow-fashion. V diskuzi jsem také relativně nová
a předem uvedu, že ještě nejsem dopodrobna seznámena s literaturou, ze které vychází. Nechme tento fakt definovat i přístup
k mému textu – stojí tak trochu „nad věcí“.
S myšlenkami nerůstu však intuitivně souzním. Už dlouho prožívám environmentální žal, vnímám vyčerpanost, zahlcenost
a nedostatečné ohodnocení mých přátel-umělců a umělkyň
a odsuzuji přístup k umění jako ke koloběhu produkování děl
s konzumní hodnotou. Zpočátku na mě ale instituce pracující
s nerůstem a vyjadřující se k problémům klimatické krize působily jako uzavřená a oddělená elita, která didakticky káže nám
„hloupým“, jak žít lépe. Mluvila jsem o nenalezení společného
jazyka, jímž je možné ideje předkládat širší veřejnosti. To se teď
ale zásadně mění.

Každá revoluční myšlenka začínala u intelektuálů. Z toho možná pramení i počáteční odsouzení, nechuť přebírat něco, čemu
nerozumíme, čemuž jsem, přiznám se, také trochu podlehla. Teď
už ale nejde jen o (na první pohled) uzavřené tlachání, ale o konstantní a systematickou snahu prohlubovat diskuzi o tom, jak ve
všech oblastech života zpomalit, nesnažit se jen dále produkovat
a konzumovat, růst, žít v progresu – netvořit umění jako produkt,
ale jako aktivity s jinými než jen estetickými funkcemi.
Mám občas tendenci vyčítat autorům, že tvoří odtrženě od reality. Na druhou stranu jsem nedokázala najít odpověď na to, jak to
v tomto pokřiveném systému dělat lépe – reflektovat, vést dialog
se svým prostředím a přistupovat k němu kriticky bez zbytečného povyšování se. Dnešní diskuze o nerůstu, potažmo i ta,
která zrovna probíhá v širších kulturních kruzích, je ale vedena
s velkou pokorou, díky níž se celá zpřístupňuje – a slovy Ivana
Buraje – neuzavírá se do slonovinové věže.

Chci za ni poděkovat. Po delších rozhovorech s kolegyní z filmové vědy jsem si uvědomila, jak napřed divadlo je. Ano, už teď je
v kontextu klimatické krize extrémně pozdě se bavit o systémových změnách. Například česká kinematografie se na poli jakékoliv ideologie stále pohybuje jen na ose mainstream-alternativa,
výsledkem je však stále kapitalistický produkt. Umění má mnoho
mimoestetických funkcí a ty v období krize vždy vystupují do popředí. Jsme v globální krizi, to snad není třeba připomínat. Tudíž
mysleme na to, které z těchto funkcí „vystupují“, které resuscitujeme nebo nově vynalézáme. A mysleme na to, jestli tyto aktivity
ke „kopnutí do diskurzu“ vůbec stačí.

FloraLab: Tělesná intimita
JENNY STERNWALDOVÁ, KATEŘINA HUBENÁ | SCÉNOGRAFIE DAMU
Předevčírem jsme společně s Kateřinou viděly pohybové představení Long time no see!, které nás nadchlo natolik, že jsme se rozhodly na základě dojmu z inscenace vytvořit abstrakci společně
s krátkým článkem.
Není tolik divadelních představení, která by se zabývala vztahem
duše a těla takovým hluboce intimním způsobem. Výrazným
komunikačním prostředkem v této inscenaci byl krásný pohyb,
který mě i Kateřinu zaujal především tím, jak citlivě a detailně
měnil vztahy a situace mezi dvěma tanečnicemi. „Fascinoval mě
jejich tanec, ve kterém byla spousta energie, procítění přicházelo
zevnitř, taktéž v důsledku napojení, které mezi sebou tanečnice měly. Bylo to velmi osobní.“ (Kateřina) Silné propojení mezi
tělem a duší bylo akcentováno obzvlášť v tu chvíli, kdy se dívky
začaly plácat po svých tělech. Těmito cílenými pohyby zdůraznily stav uvědomění si vlastní tělesnosti, která působila velmi
spirituálně. Osobně velmi oceňuji, že jsem mohla něco takového na divadle vidět. Přináší to stejně silný zážitek jako samotné
představení jiného charakteru.
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V jeden moment se na jevišti obě tanečnice svléknou do naha
a jdou spolu do sauny, kde se odehrává mikropříběh „ožralé
v sauně“. Ale po chvíli se rozehraje ve velmi intimní souhru dvou
žen. Ze strany diváků jsem v momentě, kdy se obě ženy svlékly, cítila šok a překvapení – jsem opět v šoku, proč stále ještě
nepovažujeme nahotu za přirozenou a krásnou, a to i na jevišti.
Zazněla spousta komentářů o tom, jak jsou odvážné. Já spíše ocenila jejich zpracování měnících se poloh nahých těl v sauně, které
za doprovodu hudby vytvářely obrazy intimního vztahu mezi
dvěma sestrami/ženami/mužem a ženou. Bylo to velmi spirituální, citlivé a klidné. Nahota by neměla být na jevišti pobuřující, ale
nádherná ve své čistotě.
Tento text jsme pojaly jako komentář k naší skice. Hlavním naším
cílem bylo na tuto performanci reagovat prostřednictvím abstrakce. Tu jsme tvořily společně. Vzaly jsme si papír a po minutě jsme
se střídaly v našem výtvarném vyjádření. Výsledek je spoluprací
nás obou, reflexí naší umělecké souhry i našeho vztahu. Podobně,
jak byl tematizován v inscenaci.
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Neděle 15. 5.
10:30–12:30 | Arcidiecézní muzeum | Mozarteum
workshop Markéty Vacovské
Pohybový workshop zaměřený na sdílený fyzický prožitek
s českou „Tanečnicí roku“.
13:30–15:15 | Konvikt | šapitó | volný vstup

DIVADLO A POLITIKA
Beseda olomouckých teatrologů s tvůrci a protagonisty
německých festivalových inscenací (Schauspiel
Köln & Schauspielhaus Bochum) o implicitní angažovanosti
tamní divadelní scény.
15:00–17:00 | Divadlo na cucky

CESTA ŽIVOTEM
Divadlo na cucky | literárně-dramatická dílna pro děti (7–11 let)
15:30–16:30 | Konvikt | Divadlo K3
ODLOUČENÍ
Markéta Vacovská
Upřímné, odvážné a otevřené dílo tematizující hraniční
zkušenost, jež vyžaduje lidskou podporu, účast i sdílení.
Naléhavá intimní výpověď o smrti dětí a těžké cestě k jejímu
přijetí v performanci Markéty Vacovské, která za své drásavé
sólo získala ocenění Tanečnice roku 2021.

15:45–16:45 | Konvikt | šapitó | volný vstup
NIKOLA 2030, 2045, 2080 | HaDivadlo Brno
Scénické čtení „utopického textu“ kolektivu autorů (umělecká,
akademická, aktivistická scéna) spolupracujících na svébytné
„tvůrčí intervenci“ k inscenaci Vnímání. Imaginativní příspěvek
HaDivadla k zamyšlení nad environmentálními otázkami.
18:30–19:20 | Kosinova 7 (2. patro)
Václav Havel
VERNISÁŽ | HaDivadlo Brno
Kmenový titul HaDivadla výlučně exponován v bytě jednoho
z olomouckých diváků. Soukromý prostor se – v rámci (post)
pandemického restartu – z „místa karantény“ symbolicky
proměňuje v místo setkávání.

20:00–21:10 | S-klub
PRECARIOUS MOVES | Michael Turinsky – Tanzquartier Wien –
HAU Hebbel am Ufer Berlin
Vídeňský choreograf, performer, teoretik a aktivista v oblasti
inkluze s humorným nadhledem demonstruje vztah člověka
s postižením ke společnosti. Hravá, vtipná sebereflexe, vzešlá
z koprodukce s Tanzquartier Wien a HAU Hebbel am Ufer Berlin,
získala Nestroyovu cenu pro nejlepší rakouskou produkci
nezávislé scény v roce 2021. „Je pohyb s tělesným postižením
jako tonik bez ginu? Nebo snídaně bez kávy?“
Beseda po představení

Kontext
Díky sezoně nerůstu jsem o nudě začal uvažovat trochu víc.
Zjistil jsem, že jsem v téhle sezoně pracoval nejvíc, co jsem kdy
pracoval. Pořád jsem přemýšlel, kdy bude klid, jak si budu číst,
chodit běhat… Když ale ten klid konečně nastal, neuměl jsem
ho vůbec zpracovat a provázely to hodně komplikované pocity,
byl jsem smutný. Nudit se je pro mě dost těžké, jsem workoholik
a neumím odpočívat. Myslím, že jsem v tom byl vychovaný. Když
mám zažívat nudu, snažím se ji vždy nějak vyplnit, beru to jako
domácí úkol.
JIŘÍ SVOBODA, HEREC
Samozřejmě, že se v životě nudím. Nedokážu říct, jak často, ale
určitě mám silné životní zkušenosti spojené s nudou, protože
nuda nějak souvisí s trávením času. Je zajímavé, že se můžete
nudit v souvislosti s tím, že jste někde dlouho, ale zároveň se
můžete nudit i v souvislosti s tím, že jste někde strašně krátce…
Přemýšlím, jestli souvisí nuda se stresem. Zda existuje nuda
bez stresu a jestli nuda bez stresu je ještě vůbec nuda… Nuda
nastává, když nejste pány času. Když musíte trávit čas nějak,
jak byste nechtěli. Tím pádem nuda nesouvisí s bezčasím
a nicneděláním, ale s vykonáváním nechtěné aktivity. Řekl bych,
že jde o ambivalentní fenomén moderní doby, v níž jsou lidé
vystavováni něčemu, co by dříve nedělali… Čekám, jestli mě
napadne ještě nějaká pointa. Možná je moje odpověď schválně
takdlouhá, aby byla nudná.
MARTIN BERNÁTEK, PEDAGOG
SONG DNE
TV Girl | Anjela
vybírala Petra Pánková
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