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Jakub Škorpil: 

Reflexe divadelní sezony 2017/2018 v Divadle DISK 

 

KATEDRA ČINOHERNÍHO DIVADLA 

 

Norbert Závodský , režisér a spolu s dramaturgyní Kate řinou 

Slezákovou i dramatizátor, si z Dostojevského Běsů vybírá 

celkem logicky dv ě linie: Verchovenského spiklenecký kroužek a 

děje kolem Stavrogina, p ředevším jeho vztah ke spole čnosti a 

k ženám. Ob ě podstatn ě zjednodušuje a redukuje na sérii 

klí čových obraz ů a výstup ů. 

Zajímav ější a dramati čt ější je p řitom prvn ě jmenovaná linie. 

Verchovenskij je v Závodského adaptaci bezohledný m anipulátor, 

který míchá osudy lidí kolem sebe v touze po pomst ě za dávnou 

Šatovovu urážku. Pohrává si se skupinkou idealist ů a fanatik ů, 

využívá jejich slabostí a nakonec za sebou zanecháv á spouš ť. 

Tato linie nabízí alespo ň náznaky n ějakého d ěje, a když už ne 

přímo vývoje postav, pak alespo ň možnosti sledovat jejich (v 

případ ě Verchovenského samoz řejm ě často jen fingované) 

myšlenkové obraty. I tak ale z ůstává p řevážn ě statická a po 

chvíli i mechanická, protože princip a pravý ú čel 

Verchovenského jednání lze pom ěrn ě snadno odhalit – ostatn ě 

před diváky se jím nikterak netají –, a jeho okolí (s nad 

s jistou výjimkou Šatova) je Závodským redukováno n a rej více 

či mén ě sm ěšných figurek, groteskn ě stylizovaných a od pohledu 

odpudivých typ ů. Viz. nap říklad jejich chování na sch ůzích a 

pojídání chlebí čků, jež samo o sob ě má ráz gagu, který ale 

působí v celku pon ěkud neústrojn ě. V takovém prost ředí, a 

v takové konstelaci postav nem ůže vzniknout opravdové nap ětí a 

konflikt. Vše je p říliš okat ě demonstrováno. Pocitu 
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vnějškovosti pak z režijního hlediska p řidává i postava Erkela 

v podání Vojt ěcha Vondrá čka: ten je v dvojaké roli osoby, 

která se ú častní d ěje a zárove ň z n ěj jako hudebník vystupuje, 

když naživo doprovází p ředstavení a obstarává i n ěkteré 

zvukové efekty. 

Line „stavroginovská“ je na tom z hlediska d ějovosti či 

dramati čnosti ješt ě o n ěco h ůře. Už v románu tak trochu 

tajemný a – podobn ě jako Verchovenskij – pro své okolí osudový 

Stavrogin je v inscenaci stylizován do podoby nedos ažitelné 

rockové star (však také program cituje dva dopisy n a 

rozlou čenou: románový Stavrogin ův a reálný Kurta Cobaina). 

Jist ě, že se Stavrogin ze spole čnosti vyd ěluje, jist ě, že má 

zejména v o čích dam – a p ředevším Dáši - status idolu a že ho 

provázejí zkazky o nejr ůznějších výst řednost. Problém je však 

v režijním napln ění tohoto aktualiza čního nápadu. Už když se 

Filip B řezina poprvé objeví na scén ě v rozepnutém kožíšku a 

jde si hrd ě do st ředu scény, jako kdybychom se o jeho 

charakteru dozv ěděli vše. Tak obecný, povšechný a bohužel i 

nadužíváním zprofanovaný je tento symbol temné, seb evědomé, 

bezohledné, v jádru však nejisté a zranitelné „star “. Jen 

v řádu v ěci, a tedy – op ět – nikoli p řekvapivé či 

významonosné, jsou pak náznaky jakéhosi vnit řního utrpení ( či 

dokonce p římo neurologické poruchy) vyjad řované opakovaným 

gestem ruky vztažené k hlav ě a drobným poklesnutím v kolenou. 

Tato figura se navíc v inscenaci opakuje tolikrát, až zcela 

ztrácí jakýkoli ú čin, a stává se pouhou režijní manýrou a 

berli čkou. 

Závodský evidentn ě staví na protikladu navenek dávané okázalé 

pózy a nejistého vnit řního hledání sebe samého. Na tom, jak 

chceme být vid ěni (a jak nás vidí okolí) a jak nejasn ě či 
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bojácn ě se nahlížíme my sami. Stvrzují to jak lehce pateti cká 

autorská slova v programu inscenace 1), tak scéna Martina Šimka, 

kterou z jedné strany svírá zrcadlová plocha a z dr uhé 

plechová, snad márni ční, st ěna. Uprost řed je lehce vyvýšené 

podium, nato čené vykosen ě k publiku, takže vp ředu vzniká 

jakási rampa, oblíbené místo „výšlap ů“ B řezinova Stavrogina. A 

vše podtrhává záv ěre čná scéna, kdy je za zrcadlem trika řský 

„greenscreen“, p řed nímž B řezina v roli Stavrogina 

pantomimicky p řehrává boj se svými b ěsi. Zatímco však on 

v reálu postupn ě upadá, až kon čí na zemi, jeho odraz na 

obrazovce, který jsme dosud mohli považovat za živý  p řenos, 

pokra čuje dále. Fiktivní obraz, um ělá legenda, žije dál, 

jedinec kon čí. Problém tohoto režijního výkladu je ale v tom, 

že zat ěžkanou kodou soust řeďuje celou inscenaci výhradn ě 

k romantickému Stavroginovi a upoza ďuje jeho protipól 

v postav ě pragmatika Verchovenského. A vedle nich nezbývá už  

dost místa pro nikoho dalšího, takže všechny další postavy – 

včetn ě osudové Lizavety i Dášy – jsou redukovány do zna čně 

plochých kontur jednoduchých a jednostrunných figur ek. 

To se pochopiteln ě musí odrazit v režijním vedení herc ů, kte ří 

jsou tu nuceni jednak do figurka ření tam, kde se režie pokouší 

o nadsázku (zejména na sch ůzkách spiklenc ů) a jednak k výrazn ě 

stylizovanému projevu, vyžívajícímu se v silných až  siláckých 

gestech (jako je markýrované násilí, či sexuální projevy), 

které zjevn ě mají dodat zdání drsnosti, vypjatých emocí a 

obecn ě pocitu že „o n ěco jde“. Pravdou totiž je, že jinak jsou 

Závodského Běsi  zbyte čně mnohomluvn ě p ůsobící inscenace, která 

                     
1) „...Co když ale obraz v zrcadle ukazuje místo nás n ěkoho cizího? Já jsem 
k smrti vyd ěšený, a on se jízliv ě usmívá. Za jeho sebev ědomě provokativním 
chováním jsem já, nejistý a zu řící. já versus on, Já a on. Jeho milují, 
proklínají i oslavují, já jsem...“  
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však nedokáže zprost ředkovat opravdové dilema a opravdový 

konflikt a spoléhá toliko na dut ě vyznívající vznešené 

promluvy a povrchní vypjaté jednání. 

Zdá se mi, že Závodského snaha o vyhran ěně stylizované, až 

expresivní divadlo, narazila i na limity (celkem po chopitelné) 

hereckého souboru. Nikdo není schopen jeho nároku p ln ě dostát, 

bez výjimky je patrné, že se sice snaží „plnit p řání 

režiséra“, ale bez vnit řního opodstatn ění. Odrazilo se to 

v tom, že v ětšina gest, či póz, byla dohrávána „technicky“, 

t řeba s drobným zpožd ěním oproti p řirozenému a z akce a 

situace vycházejícímu timingu.  

 

Podobná situace se bohužel opakuje i v druhé Závods kého režii 

absolventského ro čníku, v adaptaci Bergmannova filmu Šepoty a 

výk řiky. Divák se znovu utkává s autorským a velmi 

subjektivním digestem (dramaturgyní je i tentokrát Kate řina 

Slezáková) z mnohem vrstevnat ějšího díla, než jaké je výsledku 

k vid ění na jevišti. Závodský si op ět „ukusuje“ velmi velké 

sousto a op ět se mu bohužel neda ří podat je v podob ě živého 

divadelního tvaru.  

Z DISK_use po p ředstavení vím, že režisér Bergmann ův film 

miluje a že se b ěhem p říprav inscenace snažil (a snad i 

úsp ěšně) p řesv ědčit ke stejnému citu i své spolupracovníky. 

Možná, že v tom je část jeho 2) problému. Nepochybuji, že má jak 

Běsi,  tak Šepoty… „na čtené“, že k nim má velmi specifický 

vztah, a že o jejich smyslu, vyzn ění a hrdinech má pevný a 

odůvodnitelný názor. A z tohoto hlediska p řistupuje k adaptaci 

a režii. Tlumo čí své výrazné vid ění fik čního sv ěta obou d ěl a 

své již utvo řené názory. Divák, nebo prost ě kdokoli jiný, se 

                     
2) Vyvinovat jist ě nelze ani dramaturgii Slezákovou. 
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ale tvá ří v tvá ř takové úprav ě nutn ě dostává do nevýhody: 

nesetkává (a neutkává) se s dílem jako takovým a je ho 

myšlenkami, ale s myšlenkami Závodského a Slezákové  o tom 

kterém díle. Je tu jakási dvojí filtrace: první vzn iká p ři 

literární adaptaci a druhá b ěhem procesu inscenování 3). A 

protože jsou takto dvakrát profiltrované, p ůsobí myšlenky díla 

logicky odtažit ě, prázdn ě, bez v ětšího ukotvení v logice 

příb ěhu. A stejn ě tak postavy už do hry vstupují jako hotové 

charaktery, skrze n ěž je demonstrován adaptátor ův názor na n ě. 

Zkrátka: Závodský jako dramatizátor nevede diváky k  poznání 

pomocí divadelních prost ředk ů, ale využívá inscenaci toliko 

k ilustraci, či demonstraci svého již hotového „ čtení“. Nem ůže 

pak být divu, že místo dramatických postav vystupuj í v jeho 

inscenacích typy, či principy a že atmosféra je nastolována 

pomocí vn ějškových gest, protože vnit řní opodstatn ění pro ni 

chybí. 

Výše popsané platilo pro Běsi  a týká se samoz řejm ě i Šepot ů a 

výk řik ů.  I v nich 4) se setkáváme s od za čátku jasn ě čitelnými 

postavami: nemocná Agnes jako trpící chudinka a bez mála neživý 

objekt zav řený v akváriu, materialistické a pragmatické sestry  

Maria a Karin a trochu tajemná a divná, v jádru ale  tzv. 

opravdová, služka Anna. A k tomu celkem obtížn ě rozlišitelný 

sbor p řevážn ě slabošských muž ů. To vše režisér se scénografem 

(op ět Martin Šimek) znovu uzavírá do neosobní scénograf ie, jíž 

dominuje zmín ěné akvárium nahrazující postel nemocné Agnes a 

kterou zleva a zezadu obepíná jakýsi chodní ček ohrani čující 

nejen Agnesin pokojí ček, ale i hranice sídla a „panství“ t ří 

                     
3) Pomi ňme přitom pro jednoduchost, žen implicitn ě je p řítomna ješt ě 
„filtrace“ t řetí – ta která vzniká p ři konkrétním p ředstavení vlivem celé 
škály faktor ů, v čele s momentální kondicí herc ů atp.  
4) Navzdory tomu, že Bergmannova filmová p ředloha staví p ředevším na 
zámlkách, náznacích a specifické atmosfé ře.  
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sester. A trochu i sou časnost: co se odehrává na n ěm a za ním 

může být vzpomínka. Odcizený vizuál ješt ě podtrhují kostýmy 

Aleny Dziarnovich využívajících um ělých materiál ů jako je 

igelit, či lepicí pásky.  

Hlavním motivem Závodského „autorského zpracování“ je krom ě 

umírání (které však i on sám, soud ě podle programu inscenace, 

chápe jen jako jakýsi katalyzátor, který má umocnit  emoce) 

chlad. Chladné jsou vztahy mezi sestrami a koneckon ců i jejich 

sou časnými a minulými milenci a partnery. Chladný – ale spo ň 

navenek - je ostatn ě i vztah Marie a Karin k umírající sest ře: 

je jim na obtíž jak materiáln ě a prakticky, tak jako 

připomínka vlastní kone čnosti. Jsou nuceny se touto 

nekomfortní situací vyrovnávat, což jen dále vede k  jejich 

odcizování. V protikladu k nim stojí služka Anna, k terá sama 

kdysi p řišla o dceru a proto je se smrtí smí řená (je také 

nejvíce up římně a jaksi pudov ě nábožensky založená) a proto je 

jediná schopna soucitu i ob ěti. Tento symbolický chlad je 

scénicky vyjad řován dosti popisn ě: krom ě již citovaného 

akvária odd ělujícího nepohodlnou a v nemoci izolovanou Agnes, 

a nep řirozených, um ělých materiál ů v kostýmech od okolí vidíme 

na scén ě umělé kv ětiny a dokonce i p římotopy.  

Závodský op ět buduje atmosféru zvenku a tak nechybí výrazn ě 

expresivní projevy (v četn ě op ětovného zd ůrazn ění sexuality) 

v kontrastu k stylizovaným, sošným aranžím. Emoce j sou v jeho 

inscenacích v ětšinou jen demonstrovány a herc ům nezbývá, než 

se uchylovat k vn ějškovým projev ům. Tak jako v Běsech , i zde 

bohužel platí, že bu ď nemají na takové hraní výbavu, nebo 

nejsou schopni udržet ji v reprízách. Co jsem totiž  vid ěl na 

jevišti, bylo op ět markýrování a napl ňování pokyn ů, které se 

zřejm ě z rozpak ů či bezradnosti rozpadá do nešvarného drobení 
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a dohrávání již řečeného či nazna čeného. Není asi náhodou, že 

nejlépe na mne v obou inscenacích p ůsobila Jind řiška 

Dudziaková, která v Běsech hrála Virginského a v Šepotech 

Annu. V obou p řípadech totiž její postava stojí tak trochu 

stranou, takže je jí dovoleno být osobit ější a vymknout se 

generální neum ěle um ělé stylizaci. Má tudíž možnost nacházet 

si ur čité valéry, být osobit ější a má čas (a schopnost a chu ť) 

si se svými postavami trochu pohrát, dát jim ur čité odstíny. 

Ostatní p ůsobí až p říliš svázan ě, až p říliš musí sloužit 

prezentaci myšlenek režiséra (a dramaturgyn ě). 

 

Törless ,  další „autorská adaptace“ na repertoáru 

absolventského ro čníku 5) je dílem režiséra a scénografa Ondřeje 

Št ěfa ňáka  a dramaturga Martina Satoranského. Program inscena ce 

tentokrát nenabízí žádná autorská vyjád ření, ani lehce 

enigmatické „návody“, jak p ředstavení číst, a tak nezbývá, než 

odečítat z inscenace. (Což – pokud to není jasné – pova žuji za 

jednozna čné pozitivum.)  

Už p ři p říchodu divák ů jsou herci na jevišti, které 

spoluscénograf a autor kostým ů Vojtech Hanyš pojal jako 

t ělocvi čnu s lesklým bílým linem, jednou „kozou“ a stup ňovit ě 

uspo řádanými lavi čkami na horizontu. N ěkte ří herci na nich 

posedávají, jiní si hrají s mí čem, n ěkolik pár ů se v ěnuje 

šermu. Ostatn ě práv ě šermí řské úbory ze všeho nejvíce 

připomínají jednotné kostýmy: propnuté úzké tmavé kal hoty a 

bílé košile s krátkými nebo vyhrnutými rukávy. Od ění je to 

unisexové, znakov ě jasn ě sportovní a zárove ň jasn ě 

implikující, že škola je p řeci jen elitní.  

                     
5) Už te ď je myslím na čase se pozastavit nad faktem, že absolventský 
ro čník se nesetkal s ni čím jiným než adaptacemi literárních d ěl a film ů. 
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Tato t řída bude další hodinu vyprav ěčem příb ěhu o Törlessovi a 

Bassinim. Ovšem vyprav ěčem zna čně po ťouchlým až zlomyslným. 

Například n ěkteré z rolí jsou v jejich rekonstrukci „obsazeny“ 

evidentn ě proti v ůli vybraných (nejtypi čt ěji prostitutka 

Boženka) a také n ěkteré akce, či zm ěny prost ředí, nejsou 

protagonisty zrovna vítány. Už od za čátku je tak v inscenaci 

přítomen silný faktor uniformního kolektivního v ědomí, které 

má sílu i chu ť ur čovat osudy ostatních. Téma inscenace, vztah 

jedince a kolektivu, motiv šikany a bezohlednosti, jsou zde 

latentn ě p řítomny již od za čátku, ale teprve rozvíjení akcí a 

konkrétní činy na jevišti nám je ujas ňují, vedou nás k jeho 

poznání.  

Štefa ňák se Satoranským redukují Musil ův román do zhruba 

hodinového formátu, p ři čemž se – jak už řečeno – soust ředí 

především na dynamiku vztah ů uvnit ř t řídy. Tím, že je románová 

vyprav ěčská role p řenesena od Törlesse na „t řídní chór“ 6), je 

dokonce titulní postava do zna čné míry potla čena, prakticky 

zcela vypadávají Törlessovy introspektivní úvahy, čímž ješt ě 

více vynikne soust ředění na motiv šikany a touhy ovládat. 

Určitou nevýhodou takového kolektivního hrdiny a kolek tivního 

vyprav ěčství, které pochopiteln ě narušuje (a to cílen ě, aby 

byla zd ůrazn ěna manipulativnost) divadelní iluzi, je 

konstantní pocit odstupu. P řítomný je uvnit ř inscena čního 

tvaru, p ři čemž režie mu jde naproti, když do hry zapojuje řadu 

zcizovacích efekt ů, jako jsou nejr ůznější komentá ře, či 

občasné aranžování situace „hry na Törlesse“. Onen ods tup, ale 

logicky cítí i divák, kterému použité inscena ční postupy 

zabra ňují napojit se na p říb ěh a vytvo řit si jakýkoli vztah 

                     
6) Už samo toto spojení nese vzhledem k d ějinám zejm. 20. století 
pozoruhodné konotace.  
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k postavám. Což není nutn ě chyba. Inscenaci by bylo lze 

nahlížet jako demonstrací, kabinetní studii p ůsobení dynamiky 

davu (lze-li o davu v relativn ě malém kolektivu hovo řit) a 

vcelku p řirozené lidské pot řeby se do n ěj zapojit, nevy čnívat 

a nezp ůsobovat si zbyte čné problémy. V takovém p řípad ě máme 

tedy vlastn ě op ět co do čin ění s demonstrací ur čité ideje, 

ovšem v daleko subtiln ějším provedení než tomu bylo u Norberta 

Závodského.  

Inscenace má však v sob ě i n ěkolik prvk ů, které se tomto 

výkladu protiví. P ředevším se ob čas herci nevyhnou p řílišnému 

prožívání, v n ěkterých vypjat ějších okamžicích opouští 

„nástrojné herectví“ a objevují se nep řípadné stopy 

psychologizovaní. Je to – uznávám, že vcelku pochop iteln ě – 

zejména p řípad p ředstavitel ů Bassiniho (tedy Filipa B řeziny 7/) 

a samoz řejm ě i Törlesse (Vladimír Pokorný). Tomu navíc Ond řej 

Št ěfa ňák p řichystal past v podob ě zcela neústrojného 

záv ěre čného monologu pronášeného v zužujícím se štychu. 

Törless zde – snad poprvé svými slovy – shrne, co j sme p řed 

chvílí vid ěli na scén ě, tedy Basssiniho definitivní porážku a 

(polévá se červenou barvou) snad i smrt, jež je ovšem 

v rozporu s románovou p ředlohou, kde Törless s Bassinim 

opoušt ějí spole čně internát. 

V inscenaci jež tematizuje kolektivnost a formáln ě to odráží 

důrazem na souhru a vytvá ření dojmu spole čného „hraní si na…“ 

se jen t ěžko popisují herecké výkony. Obecn ě budiž tedy 

řečeno, že soubor zde p ůsobil mnohem uvoln ěněji a živ ěji než 

v Běsech či Šepotech a výk řicích. Zdá se, že jemn ější 

                     
7) Který navíc ani v této inscenaci nedokáže zcela o vládnout svou tendenci 
k sólování a „hraní na sebe“. B řezina jako by byl p řesv ědčen o svých 
kvalitách a ob čas p ůsobí až protivn ě jak dává na odiv s jakou lehkostí si 
postavu tzv. dá. Je to jist ě talentovaný herec, ale jeho necitlivost k řádu 
inscenace, její poetice a stylu, byla pro mne často roz čilující. 



10 
 

stylizace, mén ě expresivity a velkých slov v monolozích a 

dialozích jim – celkem logicky – prosp ělo. Konstatuji též, že 

na mnou vid ěné repríze byl výkon všech v zásad ě p řesný a 

citlivý k režisérem ur čeným mizanscénám a tempu. 

 

Což už bohužel neplatilo ve vyhlášené a oce ňované inscenaci 

Žranice , režiséra Adama Skaly . 8) Zde jakoby herci nesta čili 

(nebo spíše ledabyle sta čit necht ěli) jeho pom ěrn ě náro čnému 

aranžmá, díky čemuž „pod st ůl“ padalo p ředevším pointování 

řady scén, protože n ěkteré narežírované akce, choreografie či 

gagy p řicházely z hlediska timingu pozd ěji a ob čas byly 

provád ěny jakoby jen mechanicky. Trp ěl tím pochopiteln ě 

především komický potenciál inscenace a oslabena byla  i její 

absurdní atmosféra. 

Žranice  je adaptací, spíše však variací, románu Egona Bond yho 

Ministryn ě výživy a tv ůrci (vedle Skaly i dramaturgyn ě Kamila 

Krbcová) odkazují též k inspiraci filmem Marco Ferr eriho Velká 

žranice. Jde o dystopický p říb ěh z prost ředí zjevn ě 

totalitního státu, který se v dob ě po celosv ětovém (z řejm ě i 

atomovém) konfliktu snaží zajistit blaho, a tedy p ředevším 

obživu, svého národa. Da ří se to díky vynálezu státní 

laborato ře a pom ěrn ě obskurních v ědců. Lid dostává MASO, je 

spokojen, nastane snad i celosv ětový mír a blahobyt. Otázka je 

na jak dlouho. Tajené zdroje, z nichž je MASO vyráb ěno, totiž 

zjevn ě nejsou nevy čerpatelné. 

Skala s Krbcovou prom ěňují Bondyho mrazivou metaforu 

v hororovou frašku, jakýsi zvrácený kabaret inspiro vaný 

pokleslou poetikou. P řipisují n ěkolik postav a rozehrávají 

                     
8) Podotýkám, že jsem Ž ranici pochopiteln ě nevid ěl na dernié ře, kde se 
v Disku tradi čně lze do čkat vskutku lec čeho.  
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sv ůj text do ší ře, když k hlavní lince p řidávají n ěkolik 

milostných záplatek a vyžívají se pochopiteln ě i v karikování 

mocenského aparátu a jeho intrik. Vše je podáno nál ežité 

zveli čeně (pro m ě ob čas – zejména v postavách „šílených v ědců“ 

– až na hran ě p řílišné prvoplánovosti) a s velkou dávkou 

černého humoru a odstupu. Často se hraje otev řeně na diváky a 

nechybí ani hudební vložky. 

Jak už jsem řekl, inscenaci jsem vid ěl v lehkém rozkladu, 

přesto však bylo patrné, jak d ůsledn ě dbá Skala na budování 

point a gag ů, jak se stará aby tak shodil každou scénu, jež by 

snad mohla zaván ět angažovaným patosem, protože i ten 

poselství Bondyho p ředlohy o tom, kam až vede bezuzdný 

materialismus, m ůže nést. V ěřím, že ve svých lepších dobách 

měla inscenace p řesné tempo a rychlý spád odpovídající 

zvolenému žánru.  

Herecky z inscenace vyniká Jind řiška Dudziaková v roli 

Ministryn ě, která op ět prokazuje svou tvárnost, schopnost 

rychlého st řídání žánr ů i p řesného (a nemechanického) dodržení 

stylizace. Zda řile jí tentokrát sekundují Vojtech Bartoš  

(Prezident) a Denisa Barešová (Evi čka), kte ří také p ůsobí lépe 

tam, kde m ůžou použít nadsázku a hravost. I oni mají schopnost  

vycítit časování repliky či gesta a dodržet pointu. Pozornost 

na sebe op ět strhával Filip B řezina jako v ěčně hladový a 

neukojitelný Hugo, jeho temperament ho však často vedl za 

hranu nutné a nezbytné „odvázanosti“, se prosazoval  na úkor 

nezbytné (v takto stylizované a na pointování budov ané 

inscenaci) souhry. 

 

*  Není myslím š ťastné, že všechny absolventské inscenace 

ro čníku jsou adaptacemi nedramatických materiál ů. Zvláš ť za 
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situace, kdy hned dv ě režie byly sv ěřeny Norbertu Závodskému, 

režiséru vyhran ěné a zárove ň velmi úzké poetiky, pak p ůsobí 

takový repertoár pon ěkud úzce a nedává herc ům prostor 

k prezentaci r ůznějších poloh. Zdá se mi také, že – možná i 

díky p ředešle řečenému – se řada z herc ů velmi rychle 

zabydlela ve škatulkách (vždy chladn ě erotizující Magdalena 

Kuntová; sebeprosazující se pohledný mladík a „milo vník“ Filip 

Březina; elegantní, uhlazený „správ ňácký“ či elegantní 

„starší“ typ Vladimíra Pokorného), které jim dramat urgie 

absolventského ro čníku umožnila bez v ětších problém ů opakovat 

a které prosazovali i v t ěch inscenacích (viz. Žranice  či 

Törless) , kde byly zcela na míst ě.  

Nemyslím si, že by každý absolventský ro čník nutn ě musel být 

„kolektivem“, jenž okamžit ě po opušt ění školy založí vlastní 

divadlo. Na tomto ro čníku mne však patrná absence 

kolektivnosti zarazila. Jako bych sledoval skupinu 

individualit, ne vždy navíc dostate čně výrazných, které „osud“ 

svedl dohromady. Což se bohužel odráželo v inscenac ích, kde 

často jako kdyby chyb ěla v ůle a schopnost vzájemn ě se 

poslouchat, reagovat jeden na druhého v opravdovém dialogu. 9) 

Pak ovšem zarazí i skute čnost že jak Štefa ňák, tak Skala se 

navzdory tomu snaží na kolektivnosti a nutné souh ře stav ět své 

inscenace. Skoro to na mne až p ůsobilo, jako kdyby své 

spolužáky po řádně neznali, jako by si nebyli v ědomi jejich 

dispozic. Obecn ě se mi zdálo, že režisé ři ne zcela dob ře 

pracují s danostmi a možnostmi svých spolužák ů: Závodský volí 

výraznou stylizaci, které bez výjimky nejsou schopn i dostát (a 

která v jejich podání pak nutn ě p ůsobí prázdn ě až sm ěšně); 

                     
9) Je ovšem pravda, že inscenace Norberta Závodského , které jsou spíše 
shluky tezí, po hercích nic takového ani nevyžadují .   
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Štefa ňák staví na kolektivnosti, která je mu i tématem, a niž 

by zvládl soubor vyladit do opravdu spole čného výkonu prostého 

sólování a kone čně Skalova sázka na nadsázku a až grand-

guignolovou stylizací op ět vyžaduje od herc ů souhru a 

soust ředění k druhým, bez n ěhož p řestávají fungovat gagy a 

rytmus inscenace. 

 

Přiznávám celkem ochotn ě, že p ři psaní tohoto elaborátu mi 

nedocenitelným pomocníkem byly i recenze uve řej ňované 

v časopise Hybris. By ť má – s odpušt ěním – duše redaktora nad 

stylistikou a jazykem mnohých z nich plakala, je z nich patrná 

poctivá snaha promýšlet problémy reflektovaných ins cenací bez 

nějaké falešné kolegiální solidarity. 

Což už ovšem zcela neplatí o DISK_usích, jichž jsem  se 

zúčastnil. Tam jsem bohužel snahu jít „za problémem“ 

postrádal. Je logické že tvá ří v tvá ř spolužák ům se pomyslné 

hrany obrušují, nicmén ě otázky by myslím mohly být mén ě obecné 

a spíše než na vznik inscenace se soust ředit na její vyzn ění. 

Je jist ě zajímavé v ědět, co tv ůrce na tématu zaujalo a jak na 

inscenaci pracovali, nicmén ě bych uvítal vlastní kritický 

vklad student ů KTK a jejich snahu dopátrat se i v dialogu 

s inscenátory toho, pro č inscenace, či konkrétní p ředstavení 

dopadají tak, jak dopadají. 
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KATEDRA ALTERNATIVNÍHO A LOUTKOVÉHO DIVADLA 

 

První, a vzhledem k „open call“ systému i jediná, r očníková 

inscenace student ů Katedry alternativního a loutkového 

divadla, nese název Barunka is Leaving  a její režisérkou je 

Anna Klimešová . Inscenace má kolektivního autora, což se nutn ě 

(ale nikoli výhradn ě ve zlém) odráží v její struktu ře. 

Začíná se imerzivn ě. Diváci jsou rozd ěleni do n ěkolika 

skupinek a jeden z nich musí zazvonit na zvonek ve vstupu do 

DISKu, ozna čený prostým nápisem „babi čka“. Nep řijde však paní 

domácí, ale jeden herc ů, který skupinku uvede do hledišt ě. Již 

od po čátku je nastolována domácká atmosféra a tak „pr ůvodce“ 

lehce klábosí, nabízí p řezutí a n ěkte ří též kafí čko, či (pod 

heslem „vašim to ne řekneme“) panáka rumu. Jednotlivým 

„segment ům“ publika se co chvíli v ěnuje jiný herec a ne-li 

vysloven ě relaxovan ě pohodlnou, pak alespo ň velmi vst řícnou 

atmosféru se vskutku navodit poda ří. Až mi bylo líto, že se 

v tomto principu dále nepokra čovalo, nebo že se alespo ň jednou 

nevrátil.  

Místo toho jsme v inscenaci sv ědky vzpomínání na babi čku a 

s babi čkou, p ři čemž v roli babi čky se (p řevlekem do sukn ě, 

nasazením šátku a celobli čejové masky) herci st řídají, zatímco 

ostatní jsou „Barunkami“, jak jsou zde vnou čata univerzáln ě 

oslovována. Do čkáme se vzpomínek na pobyty u prarodi čů uvozené 

refrénem „Nechci nikdy zapomenout na…“  a jsme i sv ědky 

vyvolávání babi ččiných vzpomínek na mládí, zejména pak 

seznámení a namlouvání s d ědečkem. Rozehrávány jsou v zadní 

části jevišt ě, které je od divák ů odd ělené replikou tradi čně 

starosv ětského bytu prarodi čů (nechybí ani de čka p řehozená 

přes obstarožní televizi ap.). Zatímco babi ččin byt je celkem 
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veristicky zabydlen, zadní část jevišt ě je naopak zcela 

prázdná a p ři jednotlivých vzpomínkách ji musí „dovybavit“ 

sami herci. Les, kam vyráží „babi s d ědou“ na namlouvací 

výlet, je tak nap říklad p ředstavován listy kapradiny 

zapichovanými hodem do podlahy a zvukovou kulisu mu  dodávají 

herci sami t řením nejr ůznějších v ětvi ček a samoz řejm ě i zvuky 

zv ěře a ptactva. Obecn ě považuji výtvarné řešení Kláry Flekové 

a Mikoláše Ziky za velmi dobré, protože je jak vyso ce funk ční, 

když umož ňuje plynulé (i za pomoci svícení) p řechody do 

vzpomínek a zp ět, tak i výtvarn ě poutavé, a to jak v rovin ě 

roztomile sentimentálního bytu (ani zde však nechyb í funk ční 

prvky jako je pr ůchozí ledni čka), tak tam, kde je pot řeba 

kreativn ě dotvá řet pole vzpomínek. 

Specificky ozvlášt ňujícím nápadem, jenž také dodává místy až 

magické atmosfé ře, je i skute čnost že herec hrající babi čku 

(st řídají se muži i ženy) nemluví a repliky za n ěj pronáší 

někdo jiný, usazený v pohodlném ušáku mezi diváky. 

A práv ě o vzpomínkách, o vzpomínání, ale také o zapomínání  se 

v inscenaci hraje. Nazna čuje to již onen úvodní refrén „Na co 

nechci zapomenout“  a ostatn ě i titul inscenace Barunka is 

Leaving , který jakoby nazna čoval vytrácení Barunky (tedy 

vnou čat) z pam ěti. Pon ěkud po ťouchleji si pak s tématem pam ěti 

hrají i další refrény inscenace, jako je nap říklad lehce 

pozměněné opakování n ěkterých situací, či spíše mechanická a 

mimoběžná babi ččina otázka „Kafe, dáš si? Cukr, chceš? 

Nechceš.“ , kterou oslovuje vnou čata bez ohledu na jejich 

odpov ědi. Pam ěť je podle tv ůrc ů magická, dokáže vyvolávat 

minulost a vzpomínky veselé i smutné. Snad práv ě proto se 

opakovan ě v inscenaci objevuje swingovka Duke Ellingtona Mood 

Indigo v českém p řekladu Ji řího Suchého, tedy Modrá nálada. 
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Nejprve na ní tan čí babi čka s d ědečkem kdysi na plese a znovu 

se ozve v záv ěru, kdy osam ělá babi čka luxuje a zbytek herc ů 

pomalu, práv ě za zp ěvu písn ě, sklízí zbytky „lesa“.  

Kolektivnost inscenace (což je „problém“ na který b udu narážet 

prakticky u všech inscenací KALD) vylu čuje z podstaty možnost 

hovo řit o individuálních hereckých výkonech. Je to i pro to, že 

v inscenacích KALD se – pochopiteln ě – více než u K ČD 

uplat ňuje osobnostní herectví (zde navíc znásobené onou h rou 

na sv ěřování). Budiž tedy konstatováno, že v Barunce... se 

velmi da ří souh ře, že herci jsou k sob ě pozorní, dokáží se 

dopl ňovat a p řípadn ě i vychytávat jisté nedorazy 

(nejtradi čněji ryze technického rázu) ostatních. Řeknu-li, že 

v této inscenaci mne nikdo z herc ů nijak výrazn ěji nezaujal, 

bude to tentokrát spíš pochvala. 

 

Podobnou náladu jako Barunka is Leaving má i druhá inscenace 

Anny Klimešové – Zápisky z volných chvil. V programu sice 

Klimešová s dramaturgyní Klárou Flekovou uvádí jako  inspira ční 

zdroje „d ůvěrné dopisy sešity dvorní dámy Sei Šónagon (konec 

10. století) a zápisky poustevníka Kamo no Čómeie (13. 

století)“ , ale mnohem spíše o inscenaci vypovídá jiný text 

obsažený v programu, totiž ro ční kalendá ř, kde jsou vybraným 

dnům v m ěsíci p ři řazeny r ůznorodé činnosti. Ony japonské 

zápisky, mající formu specifických básní – koán ů, sice 

v inscenaci zazní, když uvád ějí jednotlivé ro ční doby, na n ěž 

je inscenace rozd ělena, ale nápl ň jednotlivých období je ryze 

česká. 

Začíná se na Nový rok, či spíše na Silvestra roku p ředchozího. 

Martin Belianský, Kate řina Císa řová a Anita Gregorec pomalu, 

až ob řadně chystají na bíle prost řeném čtvercovém podiu 
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oslavu. Belianský p řepečliv ě leští skleni čky, Císa řová 

s Gregorec prostírají slavnostní porcelán. Jíst se však bude 

legra čně se t řepotající r ůžové želé. Akce je to dlouhá, ale ne 

zdlouhavá. Odehrává se v p řesném rytmu a timingu, kterému 

(stejn ě jako nálad ě) dopomáhá i živá hra na cimbál, která tuto 

scénu dopl ňuje – jak jinak, když se chystá novoro ční p řípitek 

– pomalým odtikáváním. „Jsem ráda, že jsme se tady takhle 

sešli…“ zazní z jevišt ě snad poprvé civiln ě a p řitom vroucn ě 

pronesená v ěta. A p řesn ě stejná se ozve znovu na záv ěr 

inscemace p ři št ědrove černí ve čeři. V mezidobí ub ěhne rok. Na 

ja ře krmíme ptá čky, v lét ě se koupeme, hrozí bou řky, je t řeba 

postarat se o v čelstvo, na podzim nezapome ňme sklidit jablka a 

na duši čky si p řipomenout naše blízké a v zim ě p řichází na 

řadu ona již zmín ěná sváte ční ve čeře, kdy je jevišt ě znovu 

prost řeno bílým plátnem, znovu se vytahuje nádobí a vše s e 

uzavírá a cyklí. 

Bývaly kdysi knižní kalendá ře, jež krom ě praktických návod ů co 

v který m ěsíc „ činiti a p řipraviti“ p řinášely čtená řům též 

zábavné i pou čné čtení. Podobn ě se chovají i Zápisky z volných 

chvil . Až mne p řekvapuje, že se tv ůrci (autorství je op ět 

kolektivní) odvolávají výhradn ě k japonské inspiraci a ne 

k t ěmto populárním tiskovinám. Pocit z inscenace i z četby 

oněch zvetšelých kalendá řů je totiž podobný. Sm ěs nostalgie, 

bizarnosti i ryzí prakti čnosti našich p ředk ů. A tak i 

v inscenaci se lze potkat ospalou náladou letního o palování 

někde na vsi (dopln ěného – pro ten retropocit – četbou 

archivního „Ábí čka“), stejn ě jako s vážn ě p ůsobící (a p řitom 

neoby čejn ě vtipnou) instruktáží, jak poznat blížící se bou řku 

a jak se v živlu chovat. Ale lze tu narazit nap říklad i na 

postavu s pta čí budkou místo hlavy, která se pokouší vyzobat 
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rozsypané zrní, nebo magicky p ůsobícího v čela ře v „plné polní“ 

včetn ě funk čního vyku řovadla. A aby toho nebylo dost, lze se 

spolu herci zamyslet na tím, co je krásné, čeho se lidé jevíc 

bojí apod. 

Zápisky z volných chvil  jsou zkrátka malý divadelní šperk. 

Žádná okázalá brož, ale roztomilá drobnost p řipravená z volné 

chvíle, z radosti z hravosti a hraní si. Je to insc enace 

neokázale vynalézavá a p řitom tak řka vybroušená do 

dokonalosti. Inscenace, v níž všichni t ři vystupující (a 

zapomenout bychom nem ěli ani na kongeniální hudební doprovod) 

podávají adekvátn ě soust ředěné výkony, prokazující schopnost 

uhrát jak pomalý gag (což je myslím disciplína extr émně 

náro čná), tak vystoupit „za sebe“, mimo hru. A to vše 

s mimo řádnou p řesv ědčivostí. 

 

Podobně jako  Zápisky a Barunka , staví p ředevším na atmosfé ře i 

inscenace 49 bar ů režisérky Viktorie Vášové, dramaturga Borise 

Jedináka a scénografa Mikoláše Zíky. Situace však z daleka není 

tak idylická, protože titulních 49 bar ů je tlak v maximální 

hloubce, do které se ješt ě lze bezpe čně pono řit a zárove ň 

extrém, který se jeden z hrdin ů ( či spíše – jak uvidíme – 

jediná hrdinka) inscenace rozhodne poko řit. Krom ě vlastních 

amatérských potáp ěčských zkušeností se tv ůrci inspirovali i 

knihou Hvězdy pod mo řem Trevora Nortona, obsahující životopisy 

prvních potáp ěčských odvážlivc ů. 

Začíná se znovu velmi zvolna a op ět s jistou ob řadností. Herci 

nastupují na scénu, jíž vévodí „konstruktivistický“ 10) objekt 

představující lo ď. Jeden si vezme p řepravku s vodou a za čne jí 

                     
10) Snad je to profesní deformace, ale opravdu jsem s i p ři pohledu na n ěj 
okamžit ě vzpomn ěl na scénografie dávných inscenací z po čátk ů Osvobozeného 
divadla.  
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lehce pohybovat, další vyt řepává mokrou vlaje čku, n ěkdo fouká 

do mikrofonu a jiný si dlouze hledá pozici, než naj de ideáln ě 

vrzající prkno v podlaze. Teprve po chvíli se zvuky  skládají 

v dosti p řesný „soundtrack“ plavby po mo ři. To, že se za číná 

takto zvukov ě je p řízna čné, protože práv ě svou zvukovou 

rovinou, v četn ě p řednesených písní Only You  a White Rabbit, 

zaujme inscenace nejvíce.  

Popsaná úvodní scéna, která dokáže diváka p říjemn ě naladit i 

navnadit, pat ří bohužel k vrchol ům ve čera a vlastn ě už se jí 

po zbývající stopáž inscenace nepovede p řekonat. Jistý zmatek 

a ned ůslednost panuje podle m ě už v tom, co, nebo o čem, se 

vlastn ě chce hrát. Na jednu stranu jsou zde poetické obraz y 

s mo řskou tematikou, trochu ve stylu sentimentálního 

vzpomínání na prázdniny u babi čky, či horké letní dopoledne, 

na druhé pak Nortonem inspirované potáp ěčské historky a na 

t řetí „p říb ěh“ potáp ěče s volacím jménem „Mo řský koník“, který 

se pokusí poko řit onu titulní magickou hranici. Mezi t ěmito 

t řemi rovinami inscenace trochu nerozhodnut ě osciluje, díky 

čemuž ztrácí tah a p ředevším gradaci. Což považuji p ředevším 

za chybu dramaturgickou. Je to tradi ční nešvar „p řemíry 

nápad ů“ a neschopnost zbavit se jich ve prosp ěch celku. „Mén ě 

bylo by více“ je sice ot řepaná fráze, ale to neznamená, že 

není pravdivá. 

Jako kdyby se celá inscenace odehrávala v jednom te mpu, chybí 

jí p řirozená dynamika, takže postupn ě ztrácí divákovu 

pozornost a zaujetí. Časem jakoby p řestal být zv ědavý, 

napjatý, co se nového stane a stává se jen pasivním  

konzumentem. Což je u podobného typu inscenací prob lém, 

protože zv ědavost jaký scénografický či zvukový vtípek si 

ješt ě tv ůrci dokáží vymyslet, je tu nepostradatelná a často 
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pro úsp ěch základní. Dojmu nepomáhají ani zmín ěné písn ě, 

jakkoli jsou výborn ě provedené a jist ě „osv ěží“, protože náhle 

z inscenace a její ospalé „mo řské“ atmosféry, trošku 

nepřirozen ě tr čí. Zp ětn ě lze sice (re)konstruovat jejich vztah 

k motiv ům inscenace, ale b ěhem p ředstavení je k tomu klí čů (a 

vlastn ě i chuti) pomálu. 

Inscenaci navíc podle mne zbyte čně zat ěžuje také již zmín ěný 

motiv potáp ěče p řekonávajícího magickou bariéru. Je to 

historie tragická, p ři čemž není jasné, zda jeho utonutí 

nakonec není dobrovolné. Rozumím tomu, že má jít o jakousi 

poctu všem utonulým potáp ěčům (jimž je ostatn ě inscenace 

věnována), ale v řazení této linie p ůsobí v inscenaci lehce 

násiln ě a cht ěně. Jakoby za každou cenu bylo pot řeba dodat jí 

tzv. „hloubku“. Potáp ěčův osud je navíc vypráv ěn i pomocí 

tance, který se ovšem z velké části odehrává v tmavé 

potáp ěčské výstroji v jen matn ě osv ětleném míst ě jevišt ě (což 

je jasný režijní kiks), takže je jeho sledování p řinejmenším 

zna čně znesnadn ěno. 

Kromě zmín ěné zvukové složky, obsahuje inscenace i n ěkolik 

zajímavých scénografických nápad ů. Vedle již zmín ěné 

konstrukce, jež m ůže být lodí i ropnou či potáp ěčskou 

plošinou, je to zejména nahrazení potáp ěčské helmy n ěčím, co 

připomíná starý reflektor, jehož p řední čočka p řízra čně 

zv ětšuje hrdin ův obli čej. Jako objekt sám o sob ě je zajímavý i 

podmořský bar, mystické místo sch ůzek nejspíš utonulých 

potáp ěčů, vybavený výhradn ě modrými limonádami. 

 

Thunder. Enter Three Witches. Tak zní scénická poznámka 

uvád ějící t řetí jednání prvního d ějství Shakespearova 

Macbetha . Tedy tu klí čovou scénu, v níž čarod ějnice prorokují 
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skotskému vojev ůdci jeho osud. A je to také titul inscenace 

Jakuba Maksymova , dramaturgyn ě Kate řiny Kykalové a scénograf ů 

Terezy Černé a Dominika Migá če. K tradi čnímu vý čtu je 

tentokrát pot řeba dodat i autora hudby a zvuku Petra Kolmana, 

protože p ředevším zvuk bude hrát v inscenaci významnou roli. 

Thunder je macbethovský digest. Obsahuje v ětšinu neznám ějších 

scén, od úvodní vít ězné bitvy, až po záv ěre čnou porážku. Kdo 

má alespo ň základní zkušenost se Shakespearovým dramatem, bud e 

se tzv. chytat bez problém ů. Ale ochuzen nebude ani ten, kdo 

je na tom se Shakespearem h ůře. D ůležité zde totiž není ani 

tak to, co se říká, ale jak se to říká. 

Hodně napoví hned sám úvod. Ze tmy se postupn ě vyno ří p ět 

malých sv ětýlek. Zazní hrom a náhle osvícená scéna ukáže 

vyvýšené p ří čné podium složené z p ěti stolk ů s p ěti cívkovými 

magnetofony a p řed ním hradbu reprobeden. Op ět tma. Hrom. 

Světlo. A zase tma. Pak už se celkem civiln ě rozsvítí, za 

magnetofony nastupují herci (pánové v tmavých košil ích lehce 

vojenského st řihu, Anita Gregorec jako Macduffova žena má uzké 

černé šaty, Andrea Berecková v roli Lady Macbeth t ěsné kožené 

kalhoty a tmav ě modré tri čko). Eliáš Je řábek zkusí, jestli 

mikrofon za prost ředním magnetofonem funguje, zatímco jeho 

kolegové rozestavují na plochu p řed ním plastové vojá čky. Dv ě 

skupiny proti sob ě, p ři čemž na jedné stran ě je patrná p řesila. 

Jeřábek p řibližuje k jednotlivým figurám mikrofon a z cívky n a 

magnetofonu p řed ním zní stru čné bojové výk řiky, které velmi 

dobře zná každý hrá č po číta čových her. Pak Je řábek popisuje 

pr ůběh bitvy, p ři čemž ostatní bu ď pouští z pásek hluk bitevní 

vřavy, nebo bidýlky (tak jako t řeba kdysi operátorky v 

„headquarters“ b ěhem Bitvy o Anglii) posouvají jednotlivé 

vojá čky. Už to vypadá na prohru, ale pak nastupuje „srdn atý 
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Macbeth“. Jeho figurka je v ětší (však je to rek a hlavní 

hrdina). Levý krajní stolek s magnetofonem je oto čen, páska 

z cívky na n ěm vytažena a zap řažena za Macbetha na protilehlém 

konci stolu. Pak je p řístroj uveden do provozu a jak se cívka 

navíjí, Macbeth je tažen proti skupin ě vzbou řenc ů, kterou – 

pochopiteln ě – snadno proráží. Vít ězství je dokonáno. Následná 

osudová v ěštba čarod ějnic zní samoz řejm ě také z cívky. 

Vlastn ě vše d ůležité se v inscenaci odehrává reprodukovan ě, či 

za pomocí magnetofonové pásky: Macbeth posílá žen ě dopisy na 

magnetických kartách, které jdou p řehrát ve zvláštním 

magnetofonu a když ho Lady Macbeth p řesv ědčuje ke zlo čin ům, 

zní její monolog z pásky, která se pomalu odvíjí z jejích úst. 

A poté, co pozd ěji zešílí, skon čí zahrabána v „záv ěji“ pásek. 

Technické vybavení p řítomné na scén ě poslouží i 

k nejd ěsiv ějšímu výjevu inscenace, vražd ě Macduffovy ženy a 

dětí. Nejprve jsme sv ědky rozhovoru matky s dít ětem o tom, kdo 

je lhá ř atp. Na scén ě je však pouze Anita Gregorec a její dít ě 

zastupuje reprobedni čka, již chová v náru čí. Ony nevinné 

dětské otázky klade p řes mikrofon Milan Vedral v roli 

Macbetha, zatímco se k žen ě pomalu zezadu p řibližuje. Jeho 

mikrofon je zapojený bedni čky v jejím náru čí a tak, když je 

dostate čně blízko, za čne vazbit. Scénu ovládá ušidrásající 

zvuk a Macduffova žena padá k zemi. 

Vrací se samoz řejm ě i herní motivy. Když Macduff prchá do 

Anglie, d ěje se tak skoky po rozanimovaných bednách v pop ředí, 

jako v pravé po číta čové „skáka čce“, v četn ě v ěrných zvuk ů a 

dokonce i vypadávajících bonus ů a powerup ů (jak jinak než 

v podob ě magnetofonových cívek).  

Jedinou lehce neústrojnou scénou je úkryt Banqua se  synem 

v lese a následný Fleanc ův út ěk. Má totiž podobu 
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poloimprovizovaného dialogu b ěhem hry na schovávanou ve stylu 

Buchet a loutek, který mezi sebou vedou dv ě mali čká sv ětýlka 

v maket ě lesa. Náhle se zde m ění poetika a „be čkovské“ 

vtipkování (jakkoli samo sob ě vtipné) je najednou rušiv ě 

přímočaré a prvoplánové. 

Oproti tomu záv ěr inscenace je ryzí divadelní poezie. Bitva je 

opět provedena pomocí plastových vojá čků. Tentokrát však 

nejsou na jednom ze stol ů, ale v pozadí na položené reprobedn ě 

vydávající dunivý tón. Pomocí reflektor ů jsou siluety vojá čků 

promítnuty na horizont, a jak se bedna hlubokým tón em 

rozechvívá, jeden po druhém se kácí. Tma. 

Thunder… je vlastn ě inscenace velmi jednoduchá, prostá 

„velkých dramaturgických nápad ů“ a hlubokých myšlenek. A 

přitom mne z absolventských inscenací zaujala nejvíce . Podobn ě 

jako inscenace Handa Gote research & development, i nspiraci 

jimiž nezap ře, okouzluje „ru ční prací“, otev řenou hrou, jež se 

neskrývá. Každé navinutí cívky, či spušt ění magnetofonu (krom ě 

magických okamžik ů kdy ze samovoln ě se zapínajících p řehráva čů 

zní opakování čarod ějnické v ěštby) je zde vid ět. 11 I p řes tuto 

otev řenost, ale p ůsobí výsledné scény kouzeln ě a uhran čiv ě. 

Navíc se tak vytvá ří výjime čný pocit pospolitosti, kdy lze 

herc ům fandit p ři drobných technických zádrhelech. Je to 

sdílené okouzlení hra či čkářstvím, které je ovšem evidentn ě 

přesn ě a p řísn ě řízené. Tato hra má svá pravidla.  

 

* Nov ě nastavený systém „open call“, tedy sout ěžení 

ro čníkových inscenací s výjimkou jediné se mi zdá dobr ý a – 

možná p řekvapiv ě – i obrazu o ro čníku prosp ěšný. Ve sv ět ě 

                     
11) A zcela patrn ě úmyslné „rukod ělné“ a tedy zdlouhavé a pracné je i 
vysunování částí scény pomocí kliky, či nasazování cívek do magnetofon ů 
včetn ě zavád ění úvodního vodícího pásku. 
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alternativního a loutkového divadla p řevládají autorské a 

projektové inscenace a proto je p řirozen ější vid ět studenty 

v tématu a form ě, které si sami zvolili a za n ějž osobn ě ru čí. 

Jakožto pozorovatel zven čí - nejen kritik, ale t řeba i 

reprezentant potenciálního zam ěstnavatele – pak jasn ě mohu 

vid ět, kdo je aktivní, kdo má úsp ěšné nápady a kdo je svými 

kolegy považován za p řínosného spolupracovníka. Nelze tedy 

nezaznamenat, že mezi nejvyt ěžovan ější herce pat ří (a zcela po 

právu, řekl bych) Kate řina Císa řová, Andrea Berecková, Martin 

Belianský, Eliáš Je řábek či Milan Vedral.  

 

* I vzhledem k tomu, že jsem inscenace absolventský ch ro čník ů 

sledoval až od po čátku roku 2018, necítím se oprávn ěný jakkoli 

komentovat provoz a stavbu sezony v Divadle Disk. C o mi však 

připadá jako dobrý nápad, je za řazování „dílen“ p řed vybrané 

inscenace. Nejen, že se tak buduje a upev ňuje divácká základna 

(snad i z jiných „zdroj ů“ než školních), ale umož ňuje to – což 

mi p řipadá jako zvláš ť pozoruhodné novum – zapojení „menších“ 

kateder do „diskového“ provozu, v tomto p řípad ě konkrétn ě 

Katedry výchovné dramatiky. Pro tyto dílny se p řirozen ě lépe 

hodí „otev řenější“ inscenace KALD, nicmén ě v p řípad ě K ČD by 

možná bylo možné reagovat na vzr ůstající trend dopl ňkových 

činností tradi čních činoherních divadel, které stále čast ěji 

zařazují odborné p řednášky a ť už v podání dramaturg ů, 

scénograf ů, či pozvaných host ů. (A vrátím-li se k výše 

zmín ěným DISK_usím, mohlo by to i ubrat pot řebu dozvídat se na 

nich o procesu tvorby a op ět je posunout k pracovn ější a 

kriti čt ější atmosfé ře. Jinak řečeno DISK-use by myslím nem ěly 

mít charakter setkání s diváky, ale s kolegy z obor u.) 
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