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Velcí i malí hrdinové
Mezinárodní festiv al Div adlo 201 3  nabízející čty ři a s tzv . off-programem až osm představ ení denně by l

náročný m maratonem i pro otrlé div adelní harcov níky . A by la to opět – pro českého div áka v zácná – příležitost k

v ý hledu za naše div adelní humna do ev ropského, či spíše středoev ropského prostoru.

Villa Verdi (r.  Johann Kresnik,  Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz) FOTO ARCHIV

PDFNJ

Osmnáctý  ročník Pražského div adelního festiv alu německého jazy ka začal podle mého názoru v elkolepě:

Berlínský  Deutsches Theatre přiv ezl inscenaci na antické téma pod názv em Oidipus. Město. Zhuštěné v erze

tragédií Sofoklov ý ch, Aischy lov ý ch a Euripidov ý ch se v  režii Stephana Kimmiga podařilo spojit v  souv islou

trilogii o sláv ě a pádu Labdakov a rodu.

Johanna Pfau oblékla účinkující do kostý mů, které místo historické nápov ědi nebo soudobé civ ilní sty lizace

zdůraznily , že jde o smluv enou hru na starý  příběh. Současnost v y znění tkv ěla nikoli v  narážkách na situace

známé ze zprav odajstv í, ný brž v e zdůraznění v lastního smy slu této dramatické jev ištní poemy : bezv ý chodně

končí moc nejprv e sice schopná nahlédnout sv ou v inu a v y v odit z tohoto poznání nelítostné důsledky , ale nakonec

tragicky  propadlá řešení úzce osobních problémů a podlehnuv ší my lné v íře v  autoritu neomezov anou žádný mi

nadosobními mrav ními zřeteli. Vý chodisko spočív á v  odporu a v zpouře proti ní.

Také Jidáš nizozemské dramatičky  Loty  Vekemans, monodrama z repertoáru Münchner Kammerspiele, ústrojně

spojil starou látku se soudobý m dosahem konfliktu v íry  a pochy b, oddanosti a zrady , předsudečného soudu a

konkrétního sv ědectv í. Němečtí div adelníci přijeli do Prahy  v e znamení aktuálnosti chápané nikoli jako citace

současné skutečnosti, ný brž jako jednota sociálního hlediska s existenciálním a časov ého s nadčasov ý m. Realita

básnicky  pov ý šená nad pouhou fotografii nebo nad apelativ ní plakát v y bízela div áka o to intenziv něji k účasti a

domy šlení toho, co se dělo na jev išti.

Poselstv í festiv alu bez ohledu na jeho další tituly  nesly  předev ším ty to dv a mimořádné zážitky .

Milan Uhde

http://www.divadelni-noviny.cz/wp-content/uploads/2013/11/villaverdi_fmt.jpeg
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Přestárlí bojovníci o vilu
Josef Herman

K lepšímu pochopení inscenace Villa Verdi nám chy bí znalost berlínského uměleckého kontextu posledního

půlstoletí, její podstatnější část se totiž opírá o zestárlé hv ězdy  berlínské činohry , opery , operety  a baletu. Režisér,

tanečník a prov okatér Johann Kresnik se inspirov al filmov ý m dokumentem Daniela Schmidta Polibek Tosky  (Il

Bacio di Tosca, 1 984), dojemný m pohledem do domov a pro přestárlé operní pěv ce a hudebníky , který  založil

Giuseppe Verdi, jak říkal, pro méně úspěšné, nežli by l sám. Umělečtí senioři na kameru v y práv ějí sv é živ otní

osudy , chlubí se bý v alý mi úspěchy  – a zpív ají! Dokumentární kamera je v šak přirozeně autentičtější než jakákoli

jev ištní produkce – před lidmi nelze nehrát, bý t jen sám sebou, což je jeden z hlav ních problémů div adelní

sociologizující dokumentaristiky . K tématu stáří se zv láště mladí div adelníci v  poslední době slétají jak v osy  k

medu, Kresnik je v šak ročník 1 939 a na rozdíl od nich dobře v í, jak jeho „objektům“ je.

Hlav ně v šak s nimi nakládá jako s herci v  komplikov anější struktuře, než mají jev ištní prezentace nebo

Schmidtův  dokument. Umělečtí senioři hrají role sv ý ch v lastních zestárlý ch portrétů, snaží se přesv ědčit o sv ý ch

kv alitách a soupeří spolu ze v šech slábnoucích sil, zato s ohromující samozřejmostí lidí uv y klý ch sv ětlům ramp.

Kresnik je konfrontov al se studenty  baletní školy , kteří stejně jako oni předv ádějí sami sebe, plni síly , ale v nitřně

zatím prázdní. Kresnik také nic nedokumentuje, ale komentuje jev ištními situacemi. A předev ším s emerity

hraje div adlo kritizující (ne)kulturní německou politiku – domov  umělecký ch seniorů má přijít o dotace a oni

nacv ičují program, jímž chtějí rozhodnutí úřadů zv rátit. Inscenaci nechy bí trochu ironizov ané ry ze německé

v ý razov é prostředky  – krev , nahota, v eritábl se řeže noha na cirkulárce. V perfektním sv ícení se v y nořují

v ý znamov ě i v ý tv arně v elmi působiv é obrazy .

Propojit to v šechno se v šak Kresnikov i nepodařilo a už německá kritika mu dala co proto, příznačné v šak je, že z

různý ch dův odů. Na rozdíl od jiný ch částí letošního PDFNJ inscenaci pov ažuji jen za nepov edený  pokus o něco

nov ého a podstatného. Berlínské div adelní v ý lety , které festiv al pořádá, jsou báječné, ale proč pořád jen do

Volksbühne?

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz – Daniel Schmidt, Christoph Klimke: Villa Verdi. Režie Johann

Kresnik, scéna Marion Eisele, kostýmy Erika Landertinger, hudba Walter Haupt. Premiéra 24. dubna 2013.
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Oidipus .  Město (r.  Stephan Kim mig, Deutsches  Theater Berlin) FOTO ARCHIV PDFNJ

Průměr nadprůměrem?
Vladimír Just

Tomu, kdo chce do jedné ságy  nov ě koncipov at celý  thébský  („oidipov sko-antigonský “) látkov ý  cy klus, jsou k

dispozici přinejmenším tři hry  Sofokla – Oidipus král, Oidipus na Kolóně a Antigona, Aischy lov ý ch Sedm proti

Thébám a Euripidov y  Foiničanky . Stephan Kimmig si s přispěním dramaturgie Deutsches Theatru v y bral pro

aktuální přečtení příběhu z každé hry  něco (nejv íce čerpal z Oidipa a Antigony ), a celý  silně krácený  cy klus

v tipně otev řel prologem s dětský mi hlasy , jež nahradily  obv y klou v ážnost moudrého sboru, a náv dav kem

div ákům slíbily , že se už ten v ečer neobjev í.

Inscenace Oidipus. Město, která sv ou dramaturgickou odv ahou alespoň v zdáleně připomněla jeden z

nepřekonaný ch v rcholů dosav adních festiv alov ý ch ročníků, shakespearov ský  cy klus Schlachten, sestáv ala ze tří

dílů. V prv ním se odehrála známá oidipov ská „antická detektiv ka“, jejíž předpov ězené hrůzy  na sebe postav y

přiv olají tím, že se těm hrůzám (osudu) snaží v y hnout – jako by  i lidská snaha přelstít bohy  a v y hnout se

http://www.divadelni-noviny.cz/wp-content/uploads/2013/11/oedipus_stadt-0560_fmt.jpeg
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tragickému osudu by la skry tou součástí tohoto osudu. V druhé a třetí části sledujeme dění v  Thébách poté, co se

sv ého donedáv na „neomy lného“ hrdiny , py šného a sebev ědomého Oidipa, obec zbav ila – narůstající

bratrov ražedný  boj jeho sy nů o moc nad nemocný m městem (oba mají sv ou zarputilou prav du) a marnou snahu

sester (zejména Antigony ) o jejich usmíření: už v  této fázi v y stupuje do popředí jako protagonista celé ságy  další z

„charismatický ch“ zachránců města, energický  představ itel „reálpolitiky “ Kreón, který  zcela ov ládne prostor i

v e třetím díle.

Kreón v  podání Susanne Wolf sice nakonec město nezachrání, zato zachrání jinak průměrnou inscenaci. Ta se v

letošním ročníku – jak se zdá podle rozpačitý ch pražský ch ohlasů – v y houpla nad průměr. Nejde jen o to, že šlo o

ženskou představ itelku (jak se neustále zdůrazňuje v  recenzích, jako by  hlav ním kladem herečky  by lo to, za co

v ůbec nemůže). Wolfov á dokázala před nás postav it skutečně živ ý  portrét kdy si snad slušného, leč

zakomplexov aného člov ěka – přece jen v  oidipov ský ch i krátce po-oidipov ský ch časech by l pořád „ten druhý “ –

populistu a narcise, opilého v lastní mocí, který  si jako nadšený  div ák sama sebe také sám se sebou a sv ý mi

„bonmoty “, rozuměj lžemi, plně v y stačí.

Tragická ironie inscenace spočív á v  tom, že práv ě tohoto rádoby  spasitele si ochořelá obec, která podobně jako její

padlý  v ůdce přijde o oči, ze zoufalstv í pov olá ku sv é domnělé záchraně. Marně pak v šichni protagonisté v y bíhají

na zv lněnou stoupající stěnu – úkol v ládnout sami sobě (současný  stav  demokracie) je nad jejich síly . Kruciální

problém takto suv erénního v ý konu – i zmíněné skv ělé v ý tv arné metafory  – je ten, že Kreón nemá v  inscenaci

rov nocenné protihráče. Neurotický  Oidipus ani „v idoucí“ slepec Teiresiás, zlostně kolem sebe mlátící holí sv ý ch

prav d, jimi nejsou. Ostatní – tu v íce, tu méně v  křeči – přihráv ají. Nejtrapnějším omy lem inscenace je v šak

prv oplánov ý  kráčející plakát, na který  zjednodušila Antigonu Kathrin Wichman (škoda, že se její záv ěrečné

mantry  Gegen euere Lügen! – Proti v ašim lžím! – jež plamenně v rhá do netečného publika, nedožila naše Jiřina

Šv orcov á: přesně takto se na Vinohradech hrálo za zpěv u Internacionály  před šedesáti lety ).

Deutsches Theater Berlin – Sofokles, Euripidés, Aischylos: Oidipus. Město.Režie Stephan Kimmig, scéna

Katja Haß, kostýmy Johanna Pfau, hudba Michael Verhovec. Premiéra 31. srpna 2012.

Steven Scharf v titulní roli inscenace Jidáš  (r.  Johan Simons, Münchner

Kammerspiele) FOTO KIVA

Jidáš se zpovídal

http://www.divadelni-noviny.cz/wp-content/uploads/2013/11/jidas_fmt.jpeg
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Milan Uhde

Autorka Lot Vekemans v e sv é v ariaci na Jidášov u zpov ěď v y šla z biblického příběhu, který  podle Matoušov a

ev angelia spočív al v  úmy slné a dobrov olné zradě: jeden z dv anácti Ježíšov ý ch učedníků ji nabídl v elekněžím,

přijal za ni třicet stříbrný ch, přičemž Ježíš o jeho činu v ěděl. V Getsemanské zahradě potom označil zrádce Mistra

políbením, ale po jeho zatčení a odsouzení litov al toho, co udělal, stržené peníze se nejprv e pokusil v rátit, nakonec

je odhodil v  chrámu a oběsil se. Velekněží za jeho honorář koupili hrnčířov o pole, aby  na něm by li pohřbív áni

cizinci.

Dramatička se žádného z těchto detailů nedotkla přímo. Předpokládala, že obecenstv o Jidášov u historii přibližně

zná, a soustředila se na hrdinov u v nitřní motiv aci a jeho sebehodnocení. Jidáš sv ou zradou bezděčně pomohl

naplnit Mistrův  osud předurčený  k smrti na kříži. Vý chodiskem k odsouzeníhodnému skutku se paradoxně stala

příliš horliv á a oddaná v íra, k níž se po zákonu lidské křehkosti přidružily  pochy by . Zrádce si přál, aby  je Mistr

v y v rátil a zůstal naživ u. Otřesen tragický m v y ústěním příběhu účtuje Jidáš sám se sebou.

Scénické řešení monodramatu Jidáš v  prov edení div adla Münchner Kammerspiele a v  režii Johana Simonse mi

v zdáleně připomnělo epizodu z Kafkov a Procesu, v  níž se obraz v isící v  zešeřelém kostele jev í prokuristov i K. jako

v ý jev  zachy cující jakéhosi ozbrojence na hlídce. Osv ětlení obnaží celek: šlo o Ježíšov o ukládání do hrobu.

Temnou scénu ov ládá zpočátku pouze hlas Stev ena Scharfa. Jeho Jidáš s v ážností a důkladností, která místy

v y v oláv á téměř komický  účin, předznamenáv á sv é v y práv ění nejrůznějšími předběžný mi v ý klady  a

v y sv ětleními, zpřesněními a skeptický mi poznámkami stran nadějí, že bude správ ně pochopen. Sv ětlo postupně

odhalí v  lev ém horním rohu stále temného jev ištního prostoru sv ětlé místo: jeho barv a budí dojem, že jde o kus

lidského těla. Pomalu, v elmi pomalu se tato asociace potv rzuje. Zdá se, že herec je zav ěšen kdesi nahoře. Nakonec

se obraz docelí: nahý  muž stojí nebo v isí na žebři o dev íti příčkách a těsně za ním kry je horizont černá stěna, jejíž

materiál sugeruje kov . Sv íčky  po hercov ě prav ici připouštějí, že se zpov ěď odehráv á v  nějakém interiéru, ale jeho

bližší určení se nedostav í.

Jidášov u zpov ěď třikrát přeruší zaburácení prov ázené spadem jakéhosi žhav ého písku. Znamená to metaforu

pekel, nebo přírodní pohromu? Herec po žebři střídav ě sestupuje a v y stupuje. Je spoután a připoután, nebo se naň

v y šplhal? Ztělesňuje žebř cestu k šibenici, nebo mučidla, nebo dokonce v y hlídku na v y koupení? Ve finále Stev en

Scharf zmizí jako v  propadlišti. Má to bý t náznak katarze na základě poznání, nebo příznak konečného zatracení?

Jsem toho názoru, že režisér spolu se scénografkou Bettinou Pommer touto básniv ou nejistotou záměrně jitří

div ákov u fantazii a má ho k tomu, aby  si Jidášov u zpov ěď v y ložil po sv ém a v y v odil z ní v lastní záv ěry . Stev en

Scharf, jejž aranžmá sice omezuje v  pohy bu, ale zárov eň každému v y konanému pohy bu propůjčuje hlubší

v ý znam, útočí na obecenstv o přev ážně hlasem. Jeho rejstřík je neoby čejně široký  a pramení v  hloubi. Agresiv ně

jím v y jadřuje beznaději: Jidášov a historie je nesdělitelná. Neméně naléhav ě a nelítostně pojmenov áv á sv é

pohnutky , omy ly  a sám sebe soudí. Mluv í nahlas, ale nejspíš sám k sobě. Je k sobě daleko tv rdší než k publiku, o

němž nemá iluzí, že by  proniklo za konv enční, pov rchní interpretaci toho, co se stalo. Nepočítá ani v zdáleně se

soucitem a účastí, ale přesto je málem v y v oláv á.

Tento člov ěk, o kterém se obecně soudí, že by l zrzav ý , podlý , zištný , zaslíbil se zlu, zaslouženě ztroskotal a sluší se

jím pohrdat a dokonce se ho štítit, představ il se v  dramatiččině pojetí, v  Scharfov ě ztv árnění a v  Simonsov ě

koncepci jako jeden z nás. Akord bezmezné v íry , propastný ch pochy b, touhy  po zachov ání jistoty , činu obecně

pov ažov aného za zradu a konečně prohlédnutí a lítosti v edoucí až k rezignaci na v lastní živ ot, v y zněl jako

aktuálně zahrocené sv ědectv í o lidském bloudění, které se od biblický ch časů nijak přev ratně nezměnilo. Hrálo se

o tobě, o tv ém snu, zmatku, pokušení, selháv ání i pádu; tak ke mně promluv il mnichov ský  Jidáš, kterého jsem

zhlédl v  úterý  5. listopadu 201 3  v  pražském Div adle Komedie.
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Münchner Kammerspiele – Lot Vekemans: Jidáš / Judas. Režie Johan Simons, scéna Bettina Pommer,

kostýmy Henriette Müller, hudba Maarten Schumacher, světla Wolfgang Göbbel. Premiéra 19. prosince 2012.

Rodinná traumata
Lenka Šaldová

Jsme nemocní. K traumatům našich rodičů přidáv áme traumata v lastní. Jak žiju a kam patřím / Kdy ž v šechna

místa jsou jen kopiemi obrazů / v šechny  utopie jen rudé v laječky  na historické mapě… Dv aatřicetiletá

dramatička a režisérka Anne Habermehl chce postihnout bolesti moderní doby  pomocí sondy  do živ ota tří

generací jedné rodiny , poznamenané na začátku v álečný mi zážitky . Ruth nedokáže mluv it s dcerou Hannou ani o

odchodu otce ani o smrti bratříčka při bombov ém útoku, Hanniny  děti Paula a Anton se spojí v  incestním v ztahu,

a kdy ž ho chce dív ka ukončit, bratr se je pokusí oba zabít v  autě. Všudy přítomná neschopnost domluv it se,

v y jádřit sv é pocity , najít pochopení – takov ý  je náš sv ět podle Habermehlov é. Nakonec má prav du, ov šem

problém je, že drama Vzduch z kamene a jeho inscenace v e v ídeňském Schauspielhausu, pro který  by lo přímo

napsáno, jen nadhazuje takov éto nikterak překv apiv é teze.

V rádoby  hlubokomy slný ch (a tudíž poněkud nesnesitelný ch) ly rický ch monolozích jsou lidé přirov náv áni k

ptákům, co si sami ustřihli křídla, a lékařské diagnózy  jsou jen pokusy  zaplnit prázdné místo, které nemá žádné

jméno. Jsme sv ědky  rodinný ch konfrontací od roku 1 943 do roku 201 3, přičemž skáčeme v  čase tam a zpátky .

Vše hrají pouze dv a herci a dv ě herečky , kteří tak přechází z role do role. Po troškách si má div ák skládat, co se v

téhle modelov é rodině kdy  událo. Každopádně v y žaduje značné soustředění v ůbec si udržet přehled, kdo je kdo.

Nezakrý v á složitá, skoro detektiv ní struktura nakonec jen banalitu toho, co se tu říká? Vše je příliš

v y konstruov ané, v y počítané na efekt. Intelektuální hrátky , které – alespoň mě – po chv íli začaly  nudit.

Schauspielhaus Wien – Anne Habermehl: Vzduch z kamene / Luft aus Stein.Režie Anne Habermehl, scéna a

kostýmy Christoph Rufer. Premiéra 31. srpna 2012.

Jak to chodí před smrtí
Lenka Dombrovská (pro)

Sv iť, černé slunce není na prv ní pohled (poslech) ty pický m monodramatem, německý  spisov atel, dramatik a

básník Albert Ostermaier (1 967 ) ho stv ořil podle sv ého stejnojmenného, téměř třísetstránkov ého románu. Silně

ly rická hra je složitě strukturov aný m v zpomínáním – v y práv ěním mladého spisov atele Sebastiena protkaný m

potrhlou v zpomínkou na v ý let do Jemenu, ironický mi úv ahami (nejen) o církv i i zběsilý mi představ ami o

sebev raždě a konečnosti.

I kdy ž se zdá, že hlav ním tématem je zneužív ání (v  tomto případě ov šem spíše dušev ní) církev ním hodnostářem,

není tomu tak. Mnohem v ý znamnější je Ostermaierův  metaforický  jazy k (pro festiv al text přeložila Jitka

Jílkov á) a expresiv ní představ y  a úv ahy  než pro české publikum málo aktuální a mírně v y konstruov aně znějící

příběh o mladém spisov ateli Sebastianov i. Toho zmanipuluje opat Silv estr a doktorka Sherov á (doslov a

Silv estrov a papežka v irologie) neprav div ou informací, že je smrtelně nemocen a do půl roku zemře, nepojede-li se

léčit do Atlanty . Za mnohem podstatnější než „dějov é zarámov ání“ pov ažuji Sebastianov y  jazy kov ě bohaté

v zpomínky  a odskoky  mimo realitu: Mnu si oči, za sklem jsem uv iděl sv é v y preparov ané tělo, můj v irus

pojmenov aný  a popsaný  na tabulce, naprosto v zácný , smrtelný , v y sky tující se předev ším v  Jemenu, projev ující

se přev ážně v  umělecké inkubační době, dokud ho neprolomí umění, smrt.

My slím si v šak, že festiv alov ý  div ák pozorně sledující titulky  nemohl docenit kv ality  textu ani nápaditý ,

dojemný , ironický  a místy  až nečekaně v tipný  projev  lucemburského herce Luca Feita. Režisér i autor scénografie
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Johannes Zametzer se držel v  pozadí a nenechal v  „realistickém“ nemocničním pokoji Luca – Sebastiána prov ádět

žádné zby tečné excesy  – tu a tam si zapálí cigaretu, zazpív á karaoke či se zabalí do pokrý v ky  jako Mohamed…

Není zde nic zby tečného, trapně ilustrujícího. Jen obnažený  herec pohráv ající si s obnažujícím textem – a na

konci nemáte chuť zv olat jako mnohokrát: Král je nahý .

Luc Feit v lucem burské inscenaci Sviť,  černé s lunce (r.  Johannes  Zametzer) FOTO

KIVA

K smrti nudný výron slov
Jan Kolář (proti)

Mladý  muž, který  je, nebo snad chce bý t básníkem, namlouv á na nemocniční posteli do diktafonu sv ou zpov ěď:

zbý v á mu jenom půl roku živ ota. Co lepšího v  takov é tragické „klausuře“ udělat než odkázat sv é my šlenky  a

prožitky  lidstv u a zárov eň se tak trochu v y rov nat sám se sebou? To je základní a v lastně jediná situace

Ostermaierov y  hry , přesněji řečeno sv év olného proudu asociací, v  němž je – bez logiky  a v ěrohodný ch motiv ací –

uplatněno v še, co autora zrov na napadlo.)

A tak se s Ostemaierov ý m hrdinou ocitáme nejen v  nemocnici, ale i v  jeho v lastní rodině a také v  Jemenu, kde se

smrtelně nakazil a málem oženil, či v  americké Atlantě nebo v  exotickém muzeu, v  klášteře atd., atd. Obsah sám

o sobě, nav íc tak zjednodušeně shrnutý , samozřejmě o kv alitě jakéhokoliv  textu nev y pov ídá. O ní v y pov ídá to, co

je „za ním“: živ otnost postav , společenské podloží, překv apiv ý  metaforický  jazy k… Figury  v  Ostermaierov ě hříčce

jsou v šak pouhá schémata, přirov nání à la žena, která má boky  široké jako pokoj nebo zv olání tv é v erše budou

zpív at ptáci sotv a lze označit jako objev ná, natož básnická. Ani o společenském ukotv ení nemůže bý t řeč,

nepov ažujeme-li za něj pár aktuálních žurnalistický ch v ý křiků a módních pop dobý ch detailů. Jenom ta

proticírkev ní tendence, personifikov aná zlov olný m opatem Silv estrem, z Ostermaierov a textu čouhá jako

pov ěstná sláma z bot. A kdy ž se na konci ukáže, že jeho hrdina je zdrav ý  jako buk, a proslulá profesorka, která mu

smrtelnou nemoc diagnostikov ala, je podv odnice s pouhý mi šesti semestry  medicíny , zmatený  div ák tápe, jaký  to

asi díl telev izní Ordinace v  růžov é zahradě v lastně v iděl.

Odsudek tohoto dílka by  ov šem mohl bý t i krutější: násilná, neprav děpodobná konstrukce, k smrti nudný  v ý ron

slov . Jeho herecký  aktér Luc Feit naštěstí nudný  neby l a těžko strav itelnému textu přece jen v dechl jistou

http://www.divadelni-noviny.cz/wp-content/uploads/2013/11/svit-cerne-slunce_fmt.jpeg
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sugestiv nost, razanci a přesv ědčiv ost. Díky  němu se těch nekonečný ch dev adesát minut dalo přežít.

Les Théâtres de la Ville de Luxemburg – Albert Ostermaier: Sviť, černé slunce. Režie a scéna Johanes

Zametzer, kostýmy a rekvizity Anatoli Papadopoulou. Režie 28. listopadu 2012.

Pokojíček pro tři generace
Jan Kerbr (pro)

Stíny  živ ota v  bý v alé Německé demokratické republice prostupují osudem žen tří generací, babičky , matky  a

dcery , v e hře Marianny  Salzmannov é (1 985) Mateřština mamelošn. Rodina autorky  emigrov ala z Ruska do

Německa, kdy ž by lo budoucí dramatičce deset let. V nov é v lasti se mohli v rátit k pův odnímu příjmení, které v

domov ské lokalitě znělo příliš židov sky . Etnický  pův od hraje podstatnou úlohu i v  dramatickém tv aru, který  pro

Deutsches Theater v  Berlíně připrav ila o pět let starší režisérka Brit Bartkowiakov á.

V úv odu nejmladší z žen, „v nučka“ Rahel (Natalia Belitski), pronese židov skou anekdotu v  angličtině. Logika

tohoto jazy kov ého úkroku se v y jev í později, Rahel totiž žije v  New Yorku a k tomu, co předcházelo jejímu odjezdu,

se dostaneme v  průběhu v ečera. Její dv ojče Dav id odjel do Izraele a komunikov al poté pouze s ní, dopisy  od něho se

jí v šak před odjezdem ztratily . Neuzmula je v šak matka Clara (Anita Vulesica), kterou Rahel podezřív ala, ale v

podobný ch praktikách zkušená babička Lin (Gabriele Heinzov á), přesv ědčená komunistka a bý v ala

spolupracov nice Stasi. Rahelina lesbická sexuální orientace neby la zásadní příčinou jejího odjezdu (ostatně

babička s matkou její přiznání nebraly  ani příliš hy stericky ), prostředí doma ji v šak přece jenom spoutáv alo.

Clara má přítele (o otci dv ojčat se v e hře nehov oří), židov stv í jako takov é příliš neprožív á, av šak sv é matce, která

se ke komunistickému v y znání dostala i přes poby t v  koncentračním táboře, její politické a nav íc fízlov ské

angažmá v y čítá. Dramatické v ztahy  mezi v šemi třemi ženami jsou v šak prostoupeny  také humorem a pepřeny

židov ský mi anekdotami. To, že jsem v šechny , ač nepříliš zběhlý  „v  oboru“, znal, mě v ede k podezření, že autorka

kráčela při budov ání této složky  textu cestou poněkud snadnou. Všechny  tři dámy  hrají s šarmem a lehkostí, sv é

promluv y  dobře pointují a postav y  jimi v y tv ořené nepůsobí černobíle, což zv láště v e v y kreslení babiččina partu

pov ažuji za důležité – takov ý  sestup do poměrně čerstv é minulosti (a nezní to ani jako omluv a, ani jako lakov ání

narůžov o) se na našich jev ištích dosud neobjev il.

Scénografie ev okuje cosi jako pokojíček, což herečkám umožňuje různé prostocv iky  s náby tkem, dámy  často lezou

do v ý šek, ze skříně občas v y koukne nějaký  „kostliv ec“, konkrétně kupříkladu odposloucháv ací a zárov eň

nahráv ací zařízení. Dy namickému jev ištnímu tv aru také pomáhá zpěv , nejde ov šem o žádná oddělená v okální

čísla, ale o občasné, zcela neamplifikov ané prozpěv ov ání. I smutnosměšná v roucnost těchto citov ý ch projev ů

potv rzuje, že v šechny  tři ženy  spojuje – přes mnohé zásadní rozpory  – v zájemná láska.

Nekonfliktní židovský humor
Marie Reslová (proti)

Diplomov aná dramatička Marianna Salzmannov á napsala hru na téma, které se jí zřejmě v  lecčems osobně

dotý ká. V její Mateřštině mamelošn řeší babička, matka a dcera ty pické mezigenerační spory , ale předev ším mají

sv ědčit o sv ém „dědičném“ problému s identitou. Všechny  tři ženy  jsou totiž Němky  a zárov eň Židov ky  a každá z

nich se s tou v rozenou dv ojdomostí musí v y rov nat po sv ém, v  jiné době a za jiný ch okolností.

Ani ne třicetiletá autorka hry  se narodila v  Rusku v  židov ské rodině, která se v  polov ině dev adesátý ch let

v y stěhov ala do Německa. Rachel, nejmladší postav a Mateřštiny , ironická komentátorka generačních konfliktů a

v y prav ěčka notoricky  známý ch židov ský ch v tipů, je zhruba v  jejím v ěku. Mladá intelektuálka se hledá v  New

Yorku, řeší sv ůj v ztah k judaismu, Izraeli a také sv oji sexuální orientaci. Její matka Clara se rozhodla, že bude
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Němkou, možná i natruc, protože jí sy n zmizel při hledání sv ý ch židov ský ch kořenů kdesi v  kibucu. Osud nejstarší

Lin je nejbarv itější: za v álky  by la v  koncentráku, za socialismu komunistka, spolupracov nice Stasi a estrádní

umělky ně, jejíž v y stoupení inspirov aná židov ský m folklórem měla dosv ědčit tolerantnost komunistického státu.

V inscenaci Brit Bartkowiakov é v y dá Salzmannov é hra na necelou hodinu a půl bez pauzy . Na této ploše se ani

v šechny  ty  osudov é peripetie, které autorka na sv é postav y  nav ěsila, nějak hluboce pojednat nedají. Vlastně

napsala sv ižnou konv erzačku, v  níž v še, co by  mohlo bý t zásadní v ý pov ědí o době a o tom, co znamená bý t

Židov kou, zůstáv á jen v  rov ině jakési paradoxní dějinné anekdoty . Ve hře sice nechy bí drobné autentické

momenty , ale zárov eň nelze přehlédnout, že postav y  jsou konstruov ány  jako prv oplánov ě efektní, ty pizov ané

literární modely . Absolutorium scénického psaní na Univ ersität der Künste zkrátka Salzmannov ou v y bav ilo spíš

řemeslem než spontánním talentem: její dobře pointov ané dialogy  se důmy slně proplétají s monologický mi

komentáři, kompozice hry  je přehledná, v še šperkuje nekonfliktní humor a občas i sentiment. V českém prostředí

ideální kus třeba pro Div adlo Ungelt a příležitost pro takzv ané herecké benefice.

Také režisérka Bartkowiakov á je stejně jako autorka hry  třicátnice a v zdělaná absolv entka několika v y soký ch

škol. Její režie je kultiv ov aná, ale jaksi nanicov atá. Krotce a bezradně dobarv uje text herecký mi v ý kony , ale nic k

němu nepřidáv á. Vrstv y  času, jimiž ženy  procházejí, reprezentují na scéně v šelijaké židle a nesourodé kousky

náby tku. Herečky  na nich posedáv ají a poleháv ají, dětinsky  strkají hlav u do stínidla stojací lampy  nebo lezou na

skříně. I kdy ž často v y v íjejí poměrně hektickou činnost, málokdy  je jasné, co je k ní v ede.

Dův od, proč by  si člov ěk měl Mateřštinu mamelošn zapamatov at, se oprav du hledá těžko.

Deutsches Theater Berlin – Marianne Salzmannová: Mateřština mamelošn.Režie Brit Bartkowiaková, scéna

Nikolaus Frinke, kostýmy Carolin Schogsová, hudba Thies Mynther. Světová premiéra 9. září 2012.

Bylo to vůbec divadlo?
Vladimír Hulec

Projekt kanadské společnosti Mammalian Div ing Reflex Všechen sex mého živ ota zkoumá milostný  a sexuální

živ ot z pohledu lidí starších 65 let. Už toto sdělení někoho přitahuje a jiné odpuzuje. Má se div adlo zabý v at touto –

ry ze intimní – stránkou člov ěka? Neumím a nechci jednoznačně odpov ídat, a tak pro pochopení tohoto projektu

nejprv e popíšu, co se na Nov é scéně, kde by l dv akrát prezentov án, dělo.

K dlouhému konferenčnímu stolu zasedly  tři ženy  a tři muži, tři ze (západo)německého Oldenburgu, tři z Prahy .

Vprav o seděl mnohem mladší moderátor. Nejprv e „zav ázal“ div áky  slibem mlčení o tom, co v  představ ení usly ší,

a pak začal postupně odříkáv at léta a případně je i charakterizov at. Začínáme v  roce 1 931 , kdy  se narodila

nejstarší účastnice této – v íceméně psy choanaly tické – v eřejné seance. Jakmile zazní rok, aktéři postupně říkají

(čtou), co v  onom roce či období zažív ali a dělali. Pochopitelně prismatem tělesného sexu a erotiky . Prv ní dětské

zkušenosti, dospív ání, dospělost, až do současnosti. Dozv ídáme se mnoho nejen ze sexuálních zkušeností a situací,

ale v  podstatě se před námi odv íjí živ oty  v šech šesti lidí. Jejich touhy , naděje, v ý směch, ironie, manželstv í,

nev ěry , rozv ody , rozchody , smrti rodičů, partnerů a dokonce i dětí. Jako by chom sledov ali časosběrné dokumenty

Heleny  Třeštíkov é. Sex otev írá nejintimnější v zpomínky , je rozbuškou nebý v alé otev řenosti. Někdy  – možná – až

příliš v elké. Po čase totiž téma sexu začne v  mnoha živ otních příbězích ustupov at a div áky  v íce zaujmou osudy

oněch lidí a jejich blízký ch. Muž v  době studií zjistí, že je homosexuál, ale v rací se domů za malý m bratrem, aby

jej v y chov al, kdy ž celou rodinu po smrti otce matka opustila za nov ý m partnerem. V pozdějším v ěku jej ale bratr

napadne, že se o něj nestaral… Jinému muži se narodí několik postižený ch dětí, které do 1 2 let umírají. Žena od

něj odchází…

Tok zpov ědí je několikrát přerušen upozorněním na přelomov é události oněch let (1 989, 2000) nebo otázkami do
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publika: Obětov al někdo sv ou lásku za pomoc někomu jinému? Kdo z v ás by l či je nev ěrný ? Někteří div áci do

mikrofonu nahlas odpov ídají. Vzniká tak jakési intimní pouto mezi div áky  a „herci“. Představ ení končí v

imaginárním roce 2031 . Každý  z aktérů říká, co v  tom roce bude dělat. Většinou si chce sexu užív at dál.

Produkce by la střídmá, citliv á. Kromě oněch zpov ědí a několika rozhov orů s div áky  se v lastně nic nedělo. Přesto

div ák zažív al intenziv ní pocit jedinečného zážitku. Sledov at skutečné živ otní příběhy  asi nikdy  nebude nudit. Ale

mnohý  si jistě kladl i otázku: Je toto – ještě či v ůbec – div adlo? Sám nev ím. Rozhodně to hranice div adla rozšiřuje

směrem do psy choanalý zy , skupinov é terapie, intimní zpov ědi. Aktéři by li dobře zv oleni tak, aby  by li coby

osobnosti i živ otními zkušenostmi rozdílní, doplňov ali se, nabízeli jiné živ otní postoje, čímž v znikl poměrně košatý

a různě dramatický , napínav ý  strom příběhů. Během produkce se ale ukázalo, že erotika, sex jsou chv ílemi

nedostatečné, příliš monotónní téma. Přirozeně sice otev írá třinácté komnaty , ale v  nich pak často ustupuje do

pozadí.

Mammalian Diving Reflex – Motus o. s.: Všechen sex mého života. Režie Darren O’Donnell. Premiéra 6.

listopadu 2013 na Nové scéně ND Praha.

Kafka – neurotik naší doby
Jana Soprová (pro)

Začteme-li se do Kafkov a Dopisu otci, můžeme docela zdárně diagnostikov at osobnost tohoto nejslav nějšího

neurotika literárního sv ěta. Z dnešního hlediska lze tedy  tento dopis posuzov at jako v ý borně zformulov anou

analý zu problémů v lastního ega. V kontextu dramaturgie div adla je téma indiv iduality , bolestně se v y mezující

nejen proti v lastní rodině, ale celému sv ětu, logické. Stejně i to, že se v y hraněné ego v  schizofrenním,

nepřátelském sv ětě rozpadá v  několik osobností, které soupeří, prolínají se či se v zájemně ničí. Žánr kabaretu

nabízí možnost pohrát si s jednotliv ý mi v ážný mi tématy , ukázat je v  groteskním šklebu, zcizení, a zárov eň

expresiv ní nadsázce, v  kombinaci s hrav ě ležérními hudebními a choreografický mi intermezzy .

Práv ě v  této přiznané, chv ílemi až přebujelé div adelnosti a roztříštěnosti motiv ů se zajímav ě sešla dramaturgická

v ize Dory  Viceníkov é s v y hraněnou poetikou Špinarov y  režie a v znikl Kabaret Kafka. Předlohu Dopisu otci

rozdělili do pěti kapitol, v  nichž Kafku v  situacích, tematicky  zaměřený ch na v ztah k ženám, sexu, k jídlu, k

rodině či k židov ské v íře, ztv árňuje pět různý ch představ itelů. Chv ílemi jsou si podobní (v ý razně utkv í v  paměti

obraz, kdy  herci sedí zády  k nám v  takov é pozici, že v y padají jako bezhlav í), ale v zápětí je optika rozostřov ána

v zájemný m proplétáním jednotliv ců či drobnohledný m zaměřením na jednotliv é detaily .

Dominantní postav ení na scéně si v y dobý v á předev ším Vladimír Marek, chameleonsky  proměnliv ý , s v ý raznou

zapamatov atelnou dikcí a uhrančiv ý m expresiv ním šklebem – to je ďábelská, zběsilá stránka Kafkov a ega. Obraz

jeho duše, poukazující na introv erzi, podiv nost a neurotičnost hrdiny , by  v šak neby l úplný  bez dalších podob

Franze, tedy  Jiřího Vy orálka, Michala Daleckého, Jiřího Knihy  a Miloslav a Königa (zde smekám klobouk nad

schopnostmi herce, který  během krátké doby  nazkoušel alternace také v  Buržoazii a Europeaně, o roli v  Šedý ch

sedmdesátý ch nemluv ě). Jejich div adelní ping pong, v  němž se prolínají jednotliv é pasáže z dopisu se snov ě

zkreslený mi, v ý razně expresiv ními situacemi, je doslov a exploziv ní směsí, která útočí na smy sly  div áka. To v še

se odehráv á v  kabaretním rámci, kde klíč k prolnutí reality  a hry  nabídne „citát“ z muzikálu Kabaret, v stupní

šlágr Willkommen, Bienv enue, Welcome…

Ve Špinarov ě režii tak hned na počátku v stupujeme do zákulisí, tedy  do duše Kafkov y , zatímco samotný  živ ot se

odehráv á v  pozadí za „oponou“ z lesklý ch konfet, kdy  herci zpív ají a tančí zády  k nám pro jakési skry té publikum

za horizontem. Nám je naopak nabídnuto Kafkov o nitro, kde se odehráv ají v ěci tajné, a v lastně pro v eřejnost

neurčené (stejně jako neodeslaný  dopis otci). Zástupcem nepřítomného otce, oné neúprosné reality  a sy mbolu

řádu a pořádku, je postav a, kterou ztv árňuje inspicientka Stanislav a Tomšov ská. Věcný mi připomínkami a
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úklidem v eškerého nepořádku v  Kafkov ě duši uv ádí toto běsnění do kontextu reálného sv ěta. Je to práv ě ona, kdo

nám neustále připomíná: Vždy ť je to jen DIVADLO! Zajímav ý  příspěv ek do diskuze, proč je osobnost Kafky  pro

dnešní tv ůrce i div áky  stále tak lákav á.

A zase ten Kafka…
Dominik Melichar (proti)

Tak máme zřejmě zase jednou období, kdy  div adelníci objev ili Franze Kafku. V říjnu měla premiéru Past v

Div adle Komedie, ny ní se v  Div adle Na zábradlí v  rámci PDFNJ představ il Kabaret Kafka, jenž v y chází ze

slav ného Dopisu otci. Režisér Daniel Špinar představ il spisov atele jako rozlítaného floutka stejně jako režisér Pasti

Vojtěch Štěpánek – takže nic nov ého pod sluncem. Přesto by l Kabaret Kafka oceněn Cenou Josefa Balv ína

předev ším za originální div adelní přístup ke Kafkov u dílu.

Dopis otci je asi čty řicetistránkov á kritika Franzov a otce. Vy čítá mu v  něm kdeco, poukazuje na jeho

machistickou roli v  rodině, na dv ojí metr, který m měřil v lastní zásady , na odpor k sy nov ě psaní, k němuž jej

v šak on sám nev ědomky  nutil. Dopis se skládá z několika hlav ních okruhů jako dětstv í, psaní, rodina, židov stv í

atd. Fakt, že je takto důsledně strukturov án, zřejmě podnítil tv ůrce, aby  jeho přenos na jev iště prov edli v  duchu

kabaretu. Inu proč ne, Kafkov o dílo jsme si zv y kli v ídat už v  mnoha podobách (v  knihkupecký ch regálech teď

například leží Zámek v  podobě komiksu). Nepřekv apí tedy , kdy ž je „scénka“, v  níž otci připomíná jeho v lastní

rodinu, pojatá jako narozeninov á groteska, která nemůže končit jinak než rozpatlaný mi dorty , nebo kdy ž v  části o

židov stv í mají herci na hlav ách punčochy  jako jarmulky  a odříkáv ají text Dopisu litanicky  za ty pického ký v ání

těly  dopředu a dozadu. Nepřekv apí a spíše přesv ědčí o absenci hlubší inv ence.

V Kabaretu Kafka je pět alter eg a žádná hlav ní postav a. Pět herců, kteří se střídají v  „psaní dopisu“. Nejsou v šak

pouze Kafkou, ale i otcem, a dokonce i matkou či Kafkov ý mi sestrami. To je jeden z podařenějších momentů –

Kafkův  sv ět redukov aný  pouze na Kafku. Vše kolem něj je jím prostoupeno, a smazáv á se tak rozdíl mezi

v y my šlený m literárním sv ětem a realitou Franzov a živ ota.

Scéna Kabaretu Kafka je od začátku rozdělená šantánov ou celofánov ou oponou na dv ě jev iště. Jev iště, které míří k

div ákům, má bý t pomy slný m zákulisím kabaretu, a to, které je k div ákům zády , má bý t oním kabaretním

jev ištěm. Takže jako div áci celou dobu sledujeme zákulisí nějakého představ ení. To dáv á smy sl pouze na začátku,

kdy  v y stoupí mužský  v okální soubor a v  zákulisí se objev í jeden z herců, který  začne div áky  rozjařeně zdrav it a

rozehráv at nějaký  skeč. Toho si v šimne jeden z v okalistů, přiběhne k němu, nasadí mu brý le a on pochopí, že je na

špatné straně. Od té chv íle se funkce pomy slného jev iště ztrácí, v še podstatné se odehráv á v  zákulisí, tedy

směrem k div ákům, a občasné odskoky  herců k mikrofonu za oponou jsou spíše známkou režisérské bezradnosti, co

s tímto nápadem dál.

A to je bohužel problém celého projektu. Obrov ský  růžov ý  mozek, který  celou dobu v isí nad scénou, nemá jiný

dův od sv é existence, než aby  na konci zahalil nahatého herce. Postav a uklízečky  je jen dův odem tradičního

klišéov ého v tipu. Kéž by  takov á uklízečka by la aspoň od rány ! Stanislav a Tomšov ská v šak balancuje na pomezí

uklízečky  a náhodného kolemjdoucího a celý  v tip zůstáv á spíše v  rov ině trapnosti. A fakt, že se opět v  inscenaci

inspirov ané Kafkou hajluje, už radši pomíjím.

Možná, že kdy ž Franz Kafka nabádal sv ého přítele Maxe Broda, aby  po jeho smrti v eškerou literární pozůstalost

spálil, měl jako správ ný  v izionář v idění, jak někdo po dev adesáti letech jeho texty  použije takov ý mto způsobem, a

chtěl předejít sv é rotaci v  hrobě. Na druhou stranu – jde přece o kabaret a to je trochu pokleslý  útv ar, takže by  se

mu leccos dalo odpustit. Koneckonců herci sv é úlohy  v  mezích žánru zv ládli skv ěle. Jen tou originalitou a cenou

za ni si nejsem jist. Ano, ještě něco – dramaturgy ní Kabaretu Kafka je Dora Viceníkov á. A jednou z porotky ní

Ceny  Josefa Balv ína je Dora Viceníkov á…
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Divadlo Na zábradlí, Praha, Divadlo Reduta, Brno – Franz Kafka, Daniel Špinar, Dora Viceníková:

Kabaret Kafka. Překlad Vojtěch Saudek. Režie Daniel Špinar, dramaturgie Dora Viceníková, scéna Henrich Boráros,

kostýmy Linda Boráros. Premiéra 2. listopadu 2012 v Divadle Reduta.

Švýcarský hudebně-divadelní večer – Kapelle Eidg. Moos  FOTO KIVA

Malý svět švýcarských zvuků
Ivan Žáček

Letošní ročník PDFNJ by l uzav řen produkcí šv ý carského souboru Kapelle Eidgennösisch Moos, kterou režisér a

jeden ze tří jeho herců, Ruedi Häusermann, nazý v á Hörspiel. A práv em, neboť je to hra, která je primárně určena

sluchu. Žádá si v šak sluchu jemného, otev řeného nenápadné, ztichlé poezii ländlerov ý ch muzikantů.

Šv ý carský  humor je zcela specifickou v ariantou humoru německého, který  u nás tradičně nemá na růžích

ustláno – to může bý t také zdroj jisté předpojatosti. Nemy slím si, že je třeba znát šv ý carské reálie, aby chom

porozuměli. Je jistě dobré znát příběh o Vilému Tellov i, rozhodně to v šak není nutné. Stejně tak nedostatek v hledu

do šv ý carské historie a do problematiky  kalv ínstv í nám nijak nebrání, aby chom si užili jemné přediv o ly rický ch

titěrností, někdy  walserov ského rodu, trochu rozv lekle rozv íjený ch, ale osv ěživ ý ch jako dětský  smích a v ždy

v elmi dobře div adelně připrav ený ch. Dv ouhodinov á performance Ruediho Häusermanna, Herwiga Ursina a

Jana Ratschka je utkána z několika s tv rdošíjnou repetitiv ností se v racejících linií. Od koby linců až ke gnagi,

šv ý carské národní specialitě. Střídají se tu náznaky  herecké akce, ländlery  hrané pěkně od podlahy  a dokonce

sv érázná v ý tv arná aktiv ita. Čmárají se na epidiaskop alpské v rcholky , na nich domečky  a z nich prchají lidičky ,

protože se na ně práv ě snáší lav ina. Diskutuje se o národní pov aze, mluv í se o jídle, o tom, jak zemřel soused

cestující na dov olenou (před Bernardem ho v  zácpě klepla pepka, a tak se místo do Neapole odebral na v ěčnost).

Připrav uje se program naučné přednášky  pro společenský  v ečírek v  Ausserdorfu, kam kapelu každoročně zv ou

(v šechny  body  jsou schv áleny , až na kritické zamy šlení nad šv ý carskou pov ahou).

Národní idiomy  jsou nepřenosné. Nedonutíte Angličana, aby  řekl anglicky  „zmizet po anglicku“ – přehodí

v ý hy bku k Francouzům (take a French leav e), stejně tak nev y sv ětlíte Bav orákov i, co my slíte v ý razem „to je pro

http://www.divadelni-noviny.cz/wp-content/uploads/2013/11/kapelle-eidig-moos2_fmt.jpeg
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mne španělská v esnice“, protože pro něj to je böhmisches Dorf. Ale zdá se, že muzikanti z Moosu v šechny  v tipy  o

Šv ý carech – a že jsou nejméně tak peprné jako ty  o Skotech – dobře znají, a nic si z nich nedělají. Jejich komentář

je stejně v tipný , jako přiznáv ky  Ratschkeho basklarinetu. Jsou to muzikanti na slov o v zatí. Hrají i zpív ají potichu

a dobře. Ucho heav y  metalov ého div áka ov šem může snadno leccos přeslechnout. Div ák odkojený  drastický mi

příběhy  plný mi násilí, hy sterie a patologie má sv á neodby tná očekáv ání. Tady  se v šak cinká krav ský mi zv onci a

šoupe židlemi, což je zv láštní, melancholický  podkres k etnicky  čisté hudbě (akordeon, klarinet, basklarinet).

Div ák očekáv á střelbu z těžký ch kulometů, místo toho se tu zhudebňuje komorní áčko jednoho ztraceného hov oru.

Zametají se koby lince. Je to sv ět – šv ý carský  sv ět – který  je nám sdělov án skrze zv uky . Kdy ž je neposloucháme,

nedozv íme se o něm nic.

Ruedi Häusermann, Herwig Ursin, Jan Ratschko: Kapelle Eidg. Moos.Kostýmy Barbara Maier, světelná

koncepce a technika Edith Szabo. Premiéra 19. října 2011, Aarau.


