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Schwabova Pornogeografie, myslím, nedosahuje brilance proslulých Presidentek, ale je to tentýž svět. Tentýž drastický

jazyk plný vulgarismů, tatáž patologická sexualita, totéž násilí a absence jakýchkoli pozitivních lidských vlastností. A pod

tímto povrchem kritika společenských poměrů, konzumního života a sprostého cynismu a egoismu jedince neboli

„fašismu“, jenž je podle Schwaba ukryt v nitru snad každého člověka. Schwabovi člověk opravdu nezní hrdě, je rozpárán

na kusy, na samotné vnitřnosti, které pak dramatik vystavuje na odiv.

Cenu Josefa Balvína za nejlepší inscenaci německy psaného textu letos získala

Pornogeografie v režii Michala Háby FOTO KIVA

Swabovy texty sotva lze inscenovat decentně. Režisér Michal Hába však inscenaci Pornogeografie podle mého soudu

„vyhrotil“ až příliš. V sedmi obrazech se na diváka valí tolik brutality a hnusu, že chvílemi ztrácejí svou účinnost a působí

jako pouhá mechanika. I ty sny a touhy jsou tu znázorňovány s vyhrocenou krutostí a drsným fyzickým jednáním.

Jistě, je to precizně zvládnutý tvar, jemuž nechybí dynamika ani invence. Odehrává se na nápadité scéně s výtvarně

výraznými oponkami, které oddělují jednotlivé „hříchy“ a jsou razantně strhávány, podobně jako pokrytecké masky všech

zúčastněných postav. Hodnotou inscenace jsou i expresivně vypjaté herecké výkony Martina Pechláta a Hynka Chmelaře

(Roman Zach na festivalových reprízách, bohužel, nehrál): jako bývalí herci Pařízkovy Komedie tomuto typu dramatiky

dokonale rozumějí. Také herečky, Johana Schmidtmajerová, Adriana Kubištová a Marie Šlechtová jdou na samu dřeň

svých hrdinek či spíše antihrdinek, kterým nic odporného není cizí.

A možná i proto je – paradoxně – obtížné navázat s představením citový kontakt. Sledujeme je jako podivnou, nepěknou

podívanou, která se nás moc netýká.

Werner Schwab: Pornogeografie. Překlad Barbara Schnell a Michal Hába. Režie Michal Hába. Scéna Antonín Šilar,

kostýmy Adriana Černá. Premiéra 10. prosince 2015 ve Venuši ve Švehlovce.
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