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VÁNOČNÍ
ZAMYŠLENÍ

PáTEk 
30. LISTOPADu

kOmEDIE 19.30 LENkA vAgNEROvá & COmPANy, PRAHA 
  NA mOTIvy bALADy FRANTIškA HRubÍNA:
  LEšANSké JESLIČky 
SObOTA 
1. PROSINCE 

AbC 14.00 DěTSká OPERA PRAHA
  JAkub JAN RybA: ČESká mšE váNOČNÍ
 19.00  měSTSká DIvADLA PRAžSká
  JIřÍ JANků: ČESké váNOCE

kOmEDIE 14.00  mALé DIvADLO, ČESké buDěJOvICE
  JANEk LESák A kOL.: JEžÍšEk SuPERSTAR (sál)

 16.00  TOy mACHINE, PRAHA
  H. CH. ANDERSEN: SNěHOvá kRáLOvNA (foyer) 
 18.00  DIvADLO DRAk, HRADEC kRáLOvé
  PAvEL vAšÍČEk: vyšLA HvězDA NAD bETLémEm (sál)

 20.00  DIvADLO 100 OPIC, PRAHA
  ADvENTNÍ kOLEDIvy (koncert ve foyer)

ROkOkO 18.00  HORáCké DIvADLO JIHLAvA
  kATEřINA DuškOvá A bARbORA JANDOvá:
  CESTA k bETLému
NEDěLE 
2. PROSINCE 

kOmEDIE 15.00  záPADOČESké DIvADLO v CHEbu
  PODLE H. CH. ANDERSENA: SNěHOvá kRáLOvNA (sál)

 17.00  TOy mACHINE, PRAHA
  TOmáš běHAL: bETLém (foyer) 
 18.00  DIvADLO 100 OPIC, PRAHA
  JAkub vAšÍČEk, DOmINIk TESAř: zATRACENý DěCkO (foyer)

ROkOkO 14.00  DIvADLO LAmPION, kLADNO
  zDENěk JECELÍN: OLAF A SNěžNý DRAk
 17.00  kALD DAmu, PRAHA
  ANNA kLImEšOvá A kOL.: S vůNÍ PERNÍku
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ZŘIZovAtel

PřIJďTE SE PODÍvAT DO DIvADEL 
AbC, kOmEDIE A ROkOkO NA váNOČNÍ 
PřEDSTAvENÍ z CELé REPubLIky.

TvůRČÍ DÍLNy PRO DěTI 
A váNOČNÍ mINITRHy NAJDETE 
PRvNÍ PROSINCOvý vÍkEND v kOmEDII.

měSTSká
DIvADLA
PRAžSká váNOČNÍ 

FESTIvAL 
2018
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vánočním zamyšlením bývají pověřovány 
osoby rozšafné, postavy rozložité, kroku vážné-
ho až šouravého. Páprdové bychom řekli, kdyby 
nešlo o vánoce, kdy jsme naladěni smířlivěji.

od rozšafníků či páprdů, jak kdo chce,  
se lze nadát patřičné citovosti i jisté dávky 
nevkusu, která k vánočnímu zamyšlení neod-
dělitelně patří asi jako salát ke kaprovi. ve 
skutečnosti totiž bývají autoři takových úvah 
postavy nevážné, zoufalci s vyděšeným 
pohledem a matně se lesknoucí pleší, kteří 
vezmou zavděk jakoukoli příležitostí, o které 
se domnívají, že jim pomůže skrýt jejich men-
tální pneumatiku.

takže redakce Moderního divadla oslovila 
mne a já po tom hrábnul všemi deseti. Měl být 
samozřejmě osloven bouřlivák Drábek, muž 
košaté fantazie, kterému i podrážky bot hrají 
všemi barvami. to je jasné. Dozvěděli bychom 
se od něj, že skutečně tvůrčí člověk tráví 
vánoce v Polynésii nebo na nové Guineji a při-
dal by i kulinářskou kuriozitu – recept na tra-
diční papuánské vánoční jídlo: kvašené batáty. 
Ale asi se usoudilo, že bych se urazil, když 
jsem starší, nebo neměl Drábek čas to psát, 
protože teď před vánoci má plné ruce práce 
s nakládáním batátů…

vyšlo to na mne a já mám přitom vztah 
k vánocům zcela konvenční: mám je rád. Ale 
i tak jsem začal pozorovat, že od dob, kdy 
jsem se posunul z pozice dychtivého čekatele 

na onen Štědrý den do přípravného a realizač-
ního týmu akce „vánoce”, se na tu událost 
těším míň. A těšení je skoro to nejhezčí. A když 
užjsme u těch receptů, přidám i já svůj recept 
na těšení – je to půst. omezení se v radován-
kách hmotných i nehmotných mi pomáhá těšit 
se skoro jako malej. Zříci se některých požitků 
není ani nákladné – naopak –, ani nevyžaduje 
zvláštní přípravu. Má to jiná úskalí… 

svár mezi duchovním a materiálním vnímá-
ním vánoc pozoruji už i na své dceři, poslu-
chačce prvního ročníku základní školy. 
Přišedši ze školy, oznámila zajímavou novinku: 
„Maminko, víš, že jsou země, kde si lidé dávají 
na vánoce dárky navzájem?!“ „opravdu?“ 
podivila se matka. „no fakt!“ odvětila dívenka. 
„My to máme dobrý, že nám nosí dárky Ježí-
šek, protože dost ušetříme, viď, mami?“

každoročně si doma slibujeme, že budeme 
šetřit síly na to, co je na svátcích podstatné, 
a nevyčerpávat se tím méně důležitým. větši-
nou nejsme jednoznačně úspěšní, ale těm, 
kteří by chtěli jít touto cestou, můžu prozradit, 
že u kulaťáku je krámek, kde lze kvašené batá-
ty koupit už hotové. nemusíte se s nimi patlat 
a hned budou vánoce šťastnější a veselejší.

mICHAL DOČEkAL
umělecký šéf Městských divadel pražských Ps: Jelikož píšu tento fejeton do časopisu  

Moderní divadlo a nechci, aby se na mě 
redakce zlobila, protože jsem dosud nenapsal 
nic o divadle, musím zmínit, že jeden adventní 
dárek si pro vás připravila také Městská diva-
dla pražská. Je to vánoční festival, který se 
bude konat první víkend v prosinci. na všech 
třech scénách uvidíte představení s vánoční 
tematikou, děti budou moci napsat dopis 
Ježíškovi či nám pomoci nazdobit stromeček. 
lákadel hmotných i nehmotných nabídneme 
dosti. Postit se budeme až pak!

vÍCE INFORmACÍ NAJDETE NA 
www.mESTSkADIvADLAPRAzSkA.Cz

FEJETON

HlAvnÍ PArtner ostAtnÍ PArtneŘI

České Vánoce jsou svéráznou 
adaptací starého známého 
příběhu. Inscenace je inspirovaná 
lidovým barokním divadlem 
a ladovskými jesličkami.

ČESké váNOCE 

29. LISTOPADu 
A 1., 15., 26. A 30. PROSINCE 
v DIvADLE AbC
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PROFIL

JOëL POmmERAT
zNOvuSJEDNOCENÍ kOREJÍ

REžIE  EDuARD kuDLáČ
PřEkLAD 
A DRAmATuRgIE mICHAL zAHáLkA
výPRAvA  EvA kuDLáČOvá RáCOvá
HuDbA  IvAN ACHER
HRAJÍ  DANA bATuLkOvá, vERONIkA gAJEROvá, 
 ANNA kAmENÍkOvá, mONIkA zOubkOvá, 
 LuCIE žáČkOvá, HANuš bOR, JIřÍ HáNA, 
 kAREL HEřmáNEk ml., PETR kONáš, 
 JAN vLASák
PREmIéRy 8. A 12. PROSINCE 2018 
 v DIvADLE ROkOkO
REPRÍzA  18. PROSINCE 2018

JOËL POMMERAT
REžISéR A DRAmATIk JOëL POmmERAT 
(*1963) PATřÍ k NEJvýRAzNěJšÍm TvůR
Cům SOuČASNéHO FRANCOuz SkéHO, 
ALE I EvROPSkéHO DIvADLA. DOkLáDá TO 
úČAST NA PRESTIžNÍCH FESTIvALECH OD 
AvIgNONu PO vÍDEňSké FESTwOCHEN 
A TAké řADA OCENěNÍ: NěkOLIkRáT 
zÍSkAL vážENOu FRAN COuz SkOu CENu 
mOLIèRE, JEHO SOu bOR Né DÍLO OCENILA 
FRANCOuzSká AkADEmIE A ROku 
2016 ObDRžEL výzNAmNOu EvROPSkOu 
CENu NOvé DIvADELNÍ REALITy. PřESTO 
NENÍ SNADNé NAPSAT JEHO PROFIL – vE 
Své TvORbě (DNES JIž ČÍTAJÍCÍ NěJAkýCH 
TřICET CELOvEČERNÍCH HER) využÍvá 
CELOu škáLu TémAT A POSTuPů, TAkžE 
POkuSy O JAkékOLIv zObECNěNÍ JSOu 
PřEDEm zTRACENé, A O JEHO OSObNÍm 
žIvOTě ČI POvAzE SE TOHO ČLOvěk 
zROvNA mOC NEDOzvÍ. NENÍ TO žáDNý 
ERuPTIvNÍ SkANDALISTA ANI mILáČEk 
buLváRu. I TAk SE ALE NAJDE LECCOS, 
CO zA POzORNOST STOJÍ.

Byť patří k těm nemnoha francouzským auto-
rům mimo vysloveně mainstreamový okruh, 
jejichž hry se překládají a uvádějí po celé 
evropě, je docela dobře možné, že označení 
„dramatik“ by se bránil. raději se označuje 
jako écrivain de spectacle, tedy volně přelo-
ženo autor inscenace – což souvisí s jeho ne 
zcela obvyklým procesem tvorby.

k amatérskému divadlu se dostal na gym-
náziu díky profesorce francouzštiny. když mu 
bylo devatenáct, byl přijat jako herec do jedné 
divadelní společnosti – a záhy pochopil, co 
život u divadla obnáší. „ve třiadvaceti jsem se 
rozhodl, že už hercem být nechci,“ vzpomíná. 
„Pozice herce je velice nevděčná. Člověk je 
úplně závislý na jiných. odnesl jsem si ale kon-
krétní vzpomínku na vysloveně fyzický pocit 
bytí na jevišti.“

Potom zkoušel psát, neškoleně, intuitivně – 
nepřipadal si prý jako spisovatel, prostě psal, 
protože při tvorbě cítil pocit svobody, pocit, že 
je tím, kdo dělá rozhodnutí – a po čase začal 
usilovat o to, aby se jeho texty dostaly na jevi-
ště. Protože měl ale za sebou onu několikale-
tou zkušenost herce, věděl, že musí pracovat 
s lidmi, jak říká, „kvůli kterým bych netrpěl 
a kteří by netrpěli kvůli mně“. tam leží počátky 
kolektivu, který nese od roku 1990 jméno 
compagnie louis Brouillard, tedy společnost 
louise Brouillarda. název souboru je svébyt-
ným vtipem: nikdo jménem louis Brouillard ve 
skutečnosti neexistoval, slovo brouillard 
(česky mlha, ale také přeneseně mlhavost či 
nejasnost) je výsměchem francouzskému 
sklonu všechno do úmoru vysvětlovat.

HEREC JAkO (SPOLu)AuTOR

Je toho víc, čím se Pommerat vymyká zvyklos-
tem své vlasti. francouzská divadelní kultura je 
bytostně založená na slovu a řada tvůrců podři-
zuje slovu naprosto vše. Pommerat mnohem 
silněji vnímá, že text tvoří v celku divadelního 

představení jen zlomek: důležitá je pro něj 
především práce herce, od kterého vyžaduje 
naprosté sepjetí s textem, nikdy se nespokojí 
s pouhou deklamací. Aby toho docílil, píše své 
hry – nebo lépe řečeno scénáře – už v přímé 
spolupráci s herci a de facto za jejich spolu-
autorství, následně jim dokonce odvádí část 
svých tantiém. Postupem let se mu podařilo 
vydobýt výsadní postavení: tvoří pomalu, 
zpravidla jen jednu inscenaci do roka, na 
zkoušení má bezmála půl roku, a to dokonce 
s kompletní výpravou a technikou, což je 
něco, o čem si může většina divadelníků po 
celém světě nechat jen zdát. A toto nevšední 
tvůrčí nasazení svých herců oceňuje tím, že je 
jim věrný. roku 2003, když mu bylo čtyřicet, 
podnikl velké, skoro až furiantské gesto 
a nabídl sedmi spolupracovníkům, že po 
následujících čtyřicet let (tedy do svých osm-
desáti) s nimi připraví jednu inscenaci ročně. 
k této výhradnosti a věrnosti se pomyslně 
upsal jen on, po hercích stejný závazek nepo-
žaduje – jedním z těch sedmi byl ostatně 
i Pierre-yves chapalain, který se mezitím sám 
stal uznávaným dramatikem (u nás je známá 
jeho hra Absint) a s Pommeratem spolupra-
cuje už jen příležitostně.

„Psaní je věcí slov, ale také věcí významů,“ 
říká Pommerat. „Moderní režiséři podle mě – 
především na své práci s klasickými texty – 
ukázali, že jsou schopní text přepsat, aniž by 
v něm změnili jediné slovo.“ sám ale s klasic-
kými texty nepracuje: až na zcela zřídkavé 
výjimky, kdy inscenuje díla jiných současných 
francouzských dramatiků, pracuje na svých 

autorských textech vznikajících v oné úzké 
souhře s herci a zbytkem inscenačního týmu. 
když se ve francii vydávají knižně souborná 
dramatická díla nějakého autora, je zvykem 
nazvat je nikoliv Hry nebo Dramata, nýbrž 
Théâtre – tedy Divadlo. v případě Joëla 
Pommerata je to mimořádně výstižné, 
opravdu píše spíše divadlo než drama.

LáSkA NEHEzká

Že tato metoda vzniku textu funguje, dokládá 
fakt, že řada z jeho her byla přeložena do růz-
ných evropských jazyků a že se tudíž dočkaly 
inscenací, kde už text stojí sám o sobě, bez 
herců, kteří jej spoluutvářeli. v Čechách byla 
jako první text uvedena „sociální groteska“ Ma 
chambre froide (doslova Moje mrazírna, 2011). 
Přeložil jej Zdeněk Bartoš, umělecký šéf Zápa-
dočeského divadla cheb, kde ho pod názvem 
Prolomit ledy v roce 2013 režírovala Anna 
Petrželková.

Znovusjednocení Korejí bude druhou  
autorovou hrou, která u nás bude uvedena, 
a zároveň je z Pommeratovy tvorby patrně tou 
mezi národně nejúspěšnější. Dostala se na 
repertoár těch nejvýznamnějších scén napří-
klad v německu (berlínský Deutsches theater) 
nebo Maďarsku (budapešťský katóna színház), 
za režii inscenace ve státním divadle v košicích 
dostala před pár týdny režisérka Júlia rázu-
sová slovenskou divadelní cenu Dosky.

vzdor názvu nejde o ožehavý politický text 
na současné téma: ono titulní znovusjedno-
cení korejí je metaforou, a tématem jsou 

různé podoby a formy lásky – láska opětovaná, 
láska vyhaslá, láska patologická, láska rodi-
čovská, láska za peníze či láska se ztrátou 
paměti. ve dvaadvaceti vzájemně nesouvisejí-
cích scénách – tu ostře pointovaných skečích, 
jindy jen naznačených příbězích – se setká-
váme s desítkami postav, které se milují, 
nenávidí, odpouštějí, opouštějí, osočují 
a znovu scházejí. Jedna žena usiluje o rozvod, 
protože už necítí lásku. Jiná chce svého muže 
získat zpět tím, že jej poníží, docílí ale tragé-
die. Manželský pár se vrací z divadla, chůva je 
doma, ale děti nejsou k nalezení… se spoustou 
humoru (byť mnohdy posmutnělého), ale 
i ryzího citu ohledává Pommerat milostný 
život současného člověka, život ve světě bez 
citlivosti, kde láska může působit jako přeži-
tek. Je to – věříme – působivý text plný vel-
kých hereckých příležitostí na malých 
plochách. Přijdťe se s touto ironickou i citlivou 
mozaikou na téma láska do divadla rokoko 
seznámit.

mICHAL zAHáLkA
autor je dramaturg Městských divadel pražských
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A JEHO HRA 
O LáSCE

INFO ZnovusjeDnocení Korejí A DAlŠÍ Dvě 
PoMMerAtovy Hry (ProloMiT leDy, Třesu se) 
v PŘeklADecH MIcHAlA ZAHálky A ZDeňkA 
BArtoŠe vyDává konceM rokU 2018 InstItUt 
UMěnÍ – DIvADelnÍ ústAv v eDIcI součAsná HrA 
ve svAZkU nAZvAnéM Tři Hry.

Skutečná převlékárna 
venkovního koupaliště, 
která se stala inspirací pro 
výtvarné řešení inscenace 
divadla Rokoko
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POEzIE6

PAMĚTIPODLE

bÁSNĚ
koncipoval a sestavil mICHAL zAHáLkA

POEzII byCHOm v ModerníM diVadle RáDI 
PřINášELI OPAkOvANě, A TO NEJEN Tu 
PřEkLADOvOu (JAkO báSNě EDwARDA bONDA 
v mINuLém ČÍSLE), ALE zEJméNA PůvODNÍ 
ČESkOu TvORbu. ČTvEřICI mLADýCH 
OCEňOvANýCH ČESkýCH báSNÍků JSmE JAkO 
INSPIRAČNÍ zDROJ NAbÍDLI úRyvEk zE HRy 
ZnoVusjednocení Korejí, kONkRéTNě PřÍběH 
NAzvANý PaMěť, v Němž muž NAvšTěvuJE 
kAžDý DEN v SANATORIu SvOu žENu TRPÍCÍ 
zTRáTOu PAměTI A kAžDý DEN SE JÍ muSÍ zNOvu 
A zNOvu PřEDSTAvOvAT. mÍRA INSPIROvANOSTI 
výCHODISkEm STEJNě JAkO FORmA byLy vOLNé 
— A TAk vzNIkLA ROzmANITá ČTvEřICE báSNÍ, 
kTEROu vám TEď NAbÍzÍmE k ČETbě.

TEREzA vERECká 
(*1985) 

Česká básnířka a dramatička. Texty někte-
rých jejích dramat vyšly v překladech do 
maďarštiny a bosenštiny. Pražské naklada-
telství Akropolis vydalo v roce 2017 sborník 
jejích dramatických textů Kamenná, divná 
věc… Pracuje jako dramaturg divadla body-
voiceband.

bÍLý šum

slyšíš?
— takhle hrabe ti.
Malá ztráta paměti
— hned má člověk po starostech.

co přijde, mizí vzápětí:
úzkost,
strach, co mrazí v kostech,
vzpomínky na to, jak s ní spal,
a na viny
a na selhání.

I na to, co snad nevíš ani.

vzpomínky na to,
co bude dál.

Paměť je řeka, co hýbe mostem.

A bez starostí
touha roste.

Berlín má vlastní eiffelovku, ještě vyšší televizní věž,
má vlastní Monu lisu, s čepcem též značně vysokým.
Jeho nejvlastnější atrakce však paradoxně neexistuje.

Berlínská zeď, symbol studené války,
rozdělovala město i celý svět na dvě polovice,
že nad tím rovník s nultým poledníkem krčily rameny.
Byl kvůli ní vedle mnoha dalších domů
dokonce zdemolován kostel. 

ve skutečnosti šlo o pás dvou betonových zdí,
mezi nimiž se táhlo pásmo smrti —
pásmo střežené hlídkami, dráty, světlomety, psy...
Aby nikdy nikdo neproniknul
z jedné strany na druhou.

nejprve zastřelili krejčího,
který ji zkusil u přístavu obeplout.
nejstarší oběť vyskočila z okna
v naději dostat se za dcerou. 
Poslední nešťastník se zabil pádem
z vlastnoručně sestrojeného balonu
těsně před pádem zdi. 

Zeď vysoká přes tři a půl metru
rozdělovala totiž i oblohu,
Měsíc proti slunci! 

našli se ale též odvážlivci, 
kteří se převlékli za pohraniční stráž
a prošli hlavním průchodem. 
Uteklo také mnoho pravých hlídačů.
nakonec utekla sama zeď 
před vzpourou kladiv. 

úlomek té zdi dnes trčí v každém z nás.
Jen co se trošku zamyslíte nad hrozbou totalit,
rozptylte se nakupováním.

zEď 
(výpisky z cestovního průvodce) posledně

aha
a jak se vlastně
promiňte ale
to bych přece
ježiš takže ty jsi
opravdu to by mě teda

takže my jsme
a já potom
po tom
(děkuju miláčku bylo to krásné)
vždycky

a jak se
vlastně

kOREJE

rezavý déšť obtěžkal prádlo na šňůře;
každé setkání je začátkem loučení
— to už jsi věděla,

ale člověk se liší od zvířete
spíše tím, že zapomíná,
než tím, co si dovede pamatovat.

vesmír se zdvihá a klesá
jak hrudník spícího dítěte.
vzbudilo tě nad ránem,
proto teď zíráš do tmy
a přemýšlíš, proč ti nikdy neřeknu pravdu.

kalifornští vědci před časem potvrdili
vznik první opravdové AI.

Počítač se jich zeptal,
zda si nevšimli, kde nechal klíče od auta,
a když po něm chtěli, aby to zopakoval,

tvrdošíjně mlčel.

ONDřEJ mACL 
(*1989) 

Studuje autorské herectví na DAmu. vystudo-
val světovou literaturu na karlově univerzitě 
(mgr.), s půlroční stáží na Paris-Sorbonne Iv, 
a sociální práci a novinařinu na masarykově 
univerzitě v brně (bc.). za debutovou sbírku 
Miluji svou babičku víc než mladé dívky 
(nakladatelství Dauphin, 2017) obdržel Cenu 
Jiřího Ortena. Následně vydal sbírku variací na 
Jiřího žáčka K čemu jste na světě (nakladatel-
ství Petr štengl, 2018).

ANNA PRSTkOvá 
(*1994) 

vystudovala divadelní vědu na univerzitě 
karlově v Praze, v současnosti se věnuje režii 
a studuje na Janáčkově akademii múzických 
umění v brně. Po úspěchu v literární soutěži 
Ortenova kutná Hora vyšla její debutová bás-
nická sbírka 49°27´45.249´´n, 17°58´36.107´´e 
(2017), která jí vynesla nominaci na cenu 
magnesia Litera v kategorii Objev roku.

JAkub ČERmák
(*1986) 

básník, režisér a písničkář vystupující jako 
Cermaque. zatím vydal čtyři básnické sbírky, 
knížku pro děti do vesmíru!, která získala 
ocenění 3. nejkrásnější dětská kniha roku 
2017, a devět studiových alb, z nichž dvě 
předposlední byla nominována na hudební 
cenu Anděl v kategoriích Alternativa 
(CD Gravitace, vydáno spolu s Iamme) 
a Folk (CD neboj).
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vIzITkA

morbidní, ale ambivalentní symbol. Zname-
naly smrt, i sídlo magické ženské energie. 
A ženské představitelky lenky vagnerové jsou 
silné nejen metaforicky, ale i fakticky. tak se 
jeví především v poslední inscenaci – Amazon-
kách. Je to dílo o kráse násilí, jenom jsou pře-
značené obvyklé role násilníků; zde jsou jimi 
ženy. Ženy, které si osvojily neženské řemeslo – 
násilí. vagnerová s obrovským choreografic-
kým vtipem zaintegrovala bojové techniky do 
detailní a bohaté taneční struktury.

Ženy jsou představeny v silácké karikatuře. 
Jsou neklidné. oblečené v bojovém tráví čas 
vzájemným tvrdým tréninkem – nebo je to 
nevraživost? Dochází mezi nimi k neurvalým 
fyzickým konfliktům, bojům o dominanci, ba 

i k pokusu o sexuální zneužití. v rámci vzájem-
ných zápasů se vykreslují jednotlivé charak-
tery, vyjasňují mocenské pozice, vyděluje se 
možná role oběti. vše za ustavičného dyna-
mického militantního pohybu. nejvlastnějším 
námětem je násilí žen na ženách; proces, 
v němž v jednobarevné společnosti žen nevy-
hnutelně dochází k vzájemné agresi. lenka 
vagnerová tak vytvořila dílo o ambivalenci 
kultu síly. vyznívá z něho, že každá jednoba-
revná společnost se automaticky rozpadá na 
násilníky a oběti a probouzí zrůdy.

NINA vANgELI
autorka je taneční publicistka

nejprve byla lenka vagnerová úspěšná jako 
interpretka; získala třikrát nominaci na cenu 
thálie – v roce 2003, 2005 a 2010. A v roce 
2005 byla oceněna jako tanečnice roku Čes-
kou taneční platformou. v roce 2003 ji vyhlá-
sila taneční osobností roku nokia Dance 
Award. Interpretační i choreografické začátky 
lenky vagnerové souvisí se vznikem pražské 
taneční skupiny Dot504 lenky ottové, v níž 
lenka vagnerová tančila a pro niž vytvořila 
svá první autorská díla. Perfektní den aneb 
Mr. Gluteus Maximus byla makabrózní 
taneční detektivka plná absurdního humoru, 
v níž se projevila schopnost mladé choreograf - 
ky navázat bez prostřední kontakt se širokým 
publikem tak, že mu poskytne narativní linku 
a zábavu, aniž sleví z nároků na choreografic-
kou kvalitu. Pod povrchem absurdního 
humoru však vystrkoval růžky motiv nebez-
pečné perverze. Zajímavou epizodou její bio-
grafie je spoluprá ce taneční a choreografická 
s cirkem la Putyka v době jeho začátků. Pro 
svůj vlastní soubor posléze choreografka 
vytvořila řadu autorských inscenací jako 
jezdci, Mah Hunt, Gossip, lešanské jesličky, 
la loba a poslední Amazonky. Její inscenace 
získaly řadu cen a nominací. v našem pro-
středí má zájem odborníků i lásku publika.

Ani v zahraničí si lenka vagnerová na 
nezájem rozhodně stěžovat nemůže; dostala 
příležitost ve Švédsku, finsku, Itálii, na sloven-
sku i v Anglii. Jako hostující choreografka 
a režisérka vytvořila inscenace mimo jiné pro: 
norrdans, 2 faced Dance company, nsDc 
leeds, viirus theatre, Accademia nazional Di 
Danza rome, elledanse. A v zahraničí nejenže 
dostala příležitosti, nýbrž tyto příležitosti také 
zúročila četnými oceněními: Herald Angel 
Award (edinburgh fringe festival), the Best 

Dance Performance (singapore fringe festi-
val), total theatre Award nomination (edin-
burgh fringe festival).

SÍLA žENy 

síla této umělkyně spočívá v tom, že nikdy 
neskočila na lep názoru, že umělec se má ve 
svém díle vzdát poselství, jakkoli vstupovala 
na taneční scénu v době, která vážnému pří-
stupu umělce ke světu příliš nepřála; v době, 
kdy se oceňovala spíše absurdita, nezávazná 
improvizace, humorná bezobsažnost, lehký 
cynismus a „coolness“ postoj. lenku ale 
naopak odjakživa zajímaly zásadní existen-
ciální otázky – otázka moci (zaznívá i v jejím 
posledním díle, v Amazonkách), otázka zla 
(která byla vznesena v Perfektním dnu či 
v Mansonovi), otázka našeho pobytu na Zemi 
a ve vztazích k dalším živým tvorům (jezdci). 
Dá se říci, že k jejím generálním tématům 
patří i síla ženy a ambivalence této síly, která 
je páteří inscenace la loba a naposledy se 
projevuje explicitně v nejnovějších Amazon-
kách. lenčin humanistický patos je posilován, 
a zároveň i změkčován velkým smyslem pro 
humor. A také smyslem pro divadelní účinek. 
lenka vagnerová je rovněž silně divadelně 
cítící choreografka.

Zejména v posledním období se zaměřila 
na hlubinnou reflexi ženy; v tomto duchu 
uvedla děsivé sólo tanečnice Andrey opavské 
la loba, které se od roku 2013 udrželo done-
dávna na repertoáru tanečního divadla Ponec. 
la loba – vlčí žena – byla rituálem přechodu, 
předehrou ke smrti. tanečnice tu nosila závoj 
vdovy. na jevišti se válelo seno jako symbol 
marnosti, z šedivé paruky tanečnice vypadá-
valy vlasy v chumáčích. A pak tu byly kosti. ne 
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RáDA O LENCE vAgNEROvé řÍkám, žE 
JE TO NAšE „NEJLEPšÍ CHOREOgRAFkA“. 
NE PROTO, AbyCH uRAzILA OSTATNÍ, 
mNOHé ROvNěž POzORuHODNé 
TvůRCE NA ROzmANITém POLI NAšEHO 
TANEČNÍHO A FyzICkéHO DIvADLA. 
SPÍšE S DůRAzEm NA SLOvO 
CHOREOgRAF vE SmySLu: gENERáLNÍ 
AuTOR TANEČNÍHO DÍLA. SvRCHOvANé 
AuTORSTvÍ LENky vAgNEROvé SE 
PROJEvuJE JAk v NASTOLENÍ TémATu, 
kTERé NIkDy NENÍ NAHODILé ANI 
NEzávAžNé, TAk v CHOREOgRAFICkém 
vEDENÍ TANEČNÍků, v mODELOváNÍ 
TANEČNÍHO TvARu, v POužÍváNÍ 
TANEČNÍHO JAzykA. A zDE muSÍm 
DODAT – LENkA vAgNEROvá JE NEJEN 
AuTOREm, ALE I řEmESLNÍkEm SvéHO 
uměNÍ. zNá kAžDý DETAIL Své PROFESE; 
SAmA JE vyNIkAJÍCÍ TANEČNICE. 
A AbyCH TO DOPOvěDěLA – DávNO JI 
měLI POzvAT DO NáRODNÍHO DIvADLA. 
NE Aby DODALA TANEČNÍ OSObIČku 
PRO DÍLO JINéHO TvůRCE, NýbRž Aby 
byLA POvěřENA vyTvOřENÍm Své 
vLASTNÍ AuTORSké CHOREOgRAFIE. 
PřEDPOkLáDám, žE NA TO zákONITě 
DOJDE; ALE TRvá TO… 

LENKA 
VAGNEROVÁ
V NĚKOLIKA ZÁbLESCÍCH

AmAzONky

10., 11. LISTOPADu 
A 4. PROSINCE 
v DIvADLE kOmEDIE

LEšANSké JESLIČky

30. LISTOPADu 
A 22. PROSINCE 
v DIvADLE kOmEDIE
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REzIDENTEm měSTSkýCH DIvADEL 
PRAžSkýCH, RESPEkTIvE kOmEDIE JE 
TANEČNÍ SOubOR LENkA vAgNEROvá 
& COmPANy. DO TOHOTO DIvADLA 
PřENášÍ NěkOLIk SvýCH INSCENACÍ 
– aMaZonKy, GossiP, lešansKé 
jesliČKy A Mah hunt. v LISTOPADu 
zDE buDE mÍT PREmIéRu PROJEkT než 
Vše ZaČalo…, kTERý REžÍRuJE LIONEL 
méNARD. O TOm, JAk INSCENACE I JEJICH 
SPOLuPRáCE vzNIkALA, HOvOřILI 
LENkA vAgNEROvá (TANEČNICE, 
CHOREOgRAFkA, PEDAgOžkA 
A uměLECká vEDOuCÍ SOubORu) 
A LIONEL méNARD (FRANCOuzSký 
mIm, REžISéR A PEDAgOg).

Lioneli, v životopise uvádíte, že váš profesní 
příběh začal v roce 1987, kdy jste viděl 
vystoupení marcela marceaua. můžete 
o této inspiraci a následné spolupráci pro-
zradit více?
Lm: Dá se říci, že toto setkání předurčilo mou 
životní dráhu. Marceauovo představení mě 
uchvátilo, bylo to prozření. najednou jsem 
přesně věděl, co chci udělat: setkat se s Mar-
celem Marceauem. ne pouze hrát divadlo 
nebo pantomimu, ale učit se přímo od něj. Při-
pravoval jsem se tedy, abych mohl nastoupit 
na jeho školu. Potom jsem vstoupil do jeho 
skupiny a nakonec jsem se stal jeho asisten-
tem režie. všechno bylo tak přirozené, ne díky 
mému talentu, ale díky mé vášni. to zásadní 
z řemesla jsem se opravdu naučil od Marcela 
Marceaua.

Inscenace než vše začalo…, kterou připra-
vujete se skupinou Lenka vagnerová & Com-
pany, není vaše první práce v České 
republice. kdy jste začal s českými tvůrci 
spolupracovat? 
Lm: nejprve jsem měl nějaké stáže na 
Hudební akademii múzických umění v Praze, 
potom jsem se účastnil festivalu Mime fest 
radima vizvaryho v Poličce a na to přirozeně 
navázalo režírování projektů s umělci cirkusu 
collective Momentum.

Jsou čeští divadelníci něčím specifičtí? 
Lm: Dostatečně je neznám, proto si netrou-
fám je příliš hodnotit. na základě těch něko-
lika zkušeností, které mám, můžu říct jen to, 
že mě ve srovnání s francouzskými umělci 
ohromuje jejich zápal, jenž je pohání, protože 
ve francii je nepochybně mnohem snazší 
a pohodlnější umělecké řemeslo vykonávat.

Lenko, za jakých okolností jste se potkala 
s Lionelem?
Lv: setkání předcházela má dlouholetá fasci-
nace oborem pantomimy a touha poznat ji. 
chtěla jsem pantomimu zařadit do úzkého 
kontextu tanečního divadla, kterým se zabý-
vám. Možnosti obou odvětví jsou fascinující. 
Jejich vyjadřující prostředky jsou si velmi blízké 
– tanec i pantomima mluví tělem či gestem, 
tvoří obrazy, i když výsledný tvar je rozdílný. 

touha poznat pantomimu blíže mě vedla 
k myšlence připravit projekt, ke kterému bych 
přizvala hostujícího režiséra z oblasti panto-
mimy. od začátku jsem chtěla, aby lionel pra-

coval hlavně s tanečníky, ne pouze s „hoto  vý - 
mi“ mimy. chtěla jsem zjistit, jak a kam může 
pantomima posunout práci tanečníků, a na -
opak, jak může zkušenost tanečníků inspirovat 
režiséra. Doporučení na lionela jsem dostala 
od špičkového mima, režiséra a performera 
radima vizváryho. radimovi jsem naprosto 
důvěřovala a lionela oslovila. lionel měl mož-
nost vidět představení mého souboru a po 
několika schůzkách jsme zjistili, že náš pohled 
na divadlo i tvorbu si je velice blízký. A hlavně si 
rozumíme lidsky.

Čím konkrétně vás inspiroval, že jste se 
s ním rozhodla vytvořit inscenaci? 
Lv: lionel má za sebou nesmírně bohatou 
zkušenost mima, pedagoga, performera i reži-
séra. spolupracoval s osobnostmi jako Marcel 
Marceau, Philippe Genty nebo Alexandro 
Jodorowski, vytvořil řadu autorských insce-
nací i svůj metodický a výukový systém zvaný 
choreodrama. nejprve jsem uspořádala něko-
likadenní workshop či konkurz, na který jsme 
pozvali přes dvacet vybraných tanečníků, 
herců a performerů. lionelova pedagogická 
práce a přístup k lidem byly fascinující. tvůrčí 
a hlavně lidská atmosféra, která ve studiu 
vznikla, byla mimořádná a velmi inspirativní. 
v situacích, které lionel vytváří, je spousta 
poezie, nadsázky i ironie, které když člověk 
rozklíčuje, pochopí jeho svět.

Lioneli, proč jste se rozhodl spolupracovat 
se skupinou Lenky vagnerové?
Lm: Poprvé jsme spolu mluvili asi hodinu a já 

jsem hned věděl, že spolu můžeme pracovat. 
Uznáváme stejné hodnoty a máme spoustu 
stejných uměleckých názorů. Zhlédl jsem její 
práci, a to mě přesvědčilo. Můj život šel 
vždycky touhle cestou: věřit znamením, pře-
kvapivá setkání, společné touhy.

než vše začalo… charakterizujete jako 
palubní deník devítiměsíční plavby. kdo při-
šel s tímto tématem? Je osobní pro vás oba?
Lv: s tématem přišel lionel, a to také bylo 
mým cílem. chtěla jsem přizvat hosta, který 
vytvoří pro náš soubor autorskou inscenaci. 
lionel nejenom režíruje, ale napsal též scénář, 
má jasnou představu o scénografii i kostý-
mech. téma je pro mě osobní v tom, že jsem 
byla v době tvorby v jiném stavu a následně se 
mi narodil syn, takže se tato dvě témata sešla. 

Inscenaci jste věnovali malé manon. Co to 
znamená?
Lm: tvorbou této inscenace mě provázela 
kniha Malý princ od Antoina de saint-exupé-
ryho. Mimochodem, jedna z postav než vše 
začalo… se mu velmi podobá. v předmluvě 
Malého prince Antoine de saint-exupéry píše, 
že román věnuje dítěti v nouzi. snažil jsem se 
diváky nasměrovat na toto úžasné dílo, a tak 
jsem kolem sebe hledal dítě v nouzi.

bude tato inscenace v tvorbě vaší company 
výjimečná?
Lv: výjimečná je už v tom, že jsem poprvé při-
zvala k vytvoření inscenace hostujícího reži-
séra. Bude mít tedy zcela nový rukopis. 

nejedná se o čistě taneční projekt, i když 
gesto a pohyb jsou stěžejní. Doposud jsem 
pro soubor vytvářela inscenace pouze já, nebo 
vznikaly v úzké kooperaci, jak tomu bylo napří-
klad u lešanských jesliček, kde se na díle dra-
maturgicky i režijně podílel fantastický 
umělec vladimír Javorský. 

Pociťujete během zkoušení, že je Lionel 
Francouz? 
Lv: Myslím, že ano. ve francii jsem jako inter-
pretka působila jedenáct let a vím, že jsou 
francouzi charakterističtí v mnoha ohledech. 
francie je pro mne taková planeta sama 
o sobě, myslím, že si francouzi v mnohém rádi 
vystačí sami, nepotřebují, nebo nevyhledávají, 
jiné vlivy, jsou hrdí, milují svoji kulturu a tra-
dice. tak je to i s umělci. 

Diváci jsou zvyklí chodit do divadla od 
malička, běžně se zajímají i o tanec a nonver-
bální divadlo. Profese tanečníka je ve společ-
nosti velmi respektovaná. v tomto směru máme 
co dohánět. neumím jednoduše charakterizo-
vat, co je francouzské pohybové divadlo – sou-
borů a choreografických center je hodně, ale 
dovolím si poznamenat, že divadelníci mají spe-
cifický smysl pro dramatičnost situací, používají 
silné odkazy na předchozí umělce a autory, jsou 
hraví a mají svérázný humor… když vidím fran-
couzské představení, tak to poznám!

Přenese se něco z jeho temperamentu do 
výsledného tvaru inscenace?
Lv: francouzi jsou velice elegantní – jak 
v komunikaci, gestu, tak v běžných věcech, 

jako je estetika oblékání, smysl pro gurmán-
ství, sociální kontakt, užívání si života… lione-
lova práce je precizní, se silným smyslem pro 
detail. to jistě také uvidíte! A ještě prozradím, 
že lionel, jako typický francouz, miluje silné 
a malé espresso!

Inscenaci než vše začalo… jste označil jako 
mimodrama. Jak byste tento termín přiblížil 
divákům?
Lm: Mimodrama je forma, ve které není tím 
nejdůležitějším promluva, hlavní slovo mají 
obrazy, scény, těla. Marceau tento termín pou-
žíval pro kolektivní díla. 

Troufáte si říci, jaké budou další cesty Lenka 
vagnerová & Company?
Lv: Mám ohromnou radost z nového působení 
v divadle komedie, kde budeme od sezony 
2018/2019 uvádět většinu svých inscenací. Pro 
mne je důležité naučit diváky chodit na předsta-
vení našeho souboru na jedno místo, spojit si 
jeho působení s daným divadlem. Budeme se 
soustředit na reprízování stávajících inscenací 
v Praze i v regionech a samozřejmě taky v za-
hraničí. rádi bychom se také více věnovali 
mladému publiku a především dopoledním hra-
ním, vedením dílen a diskuzemi. v další sezoně 
uvedeme novou inscenaci v mé choreografii 
a režii. Mou velkou inspirací a radostí je také ve-
dení mezinárodních workshopů, kde mám mož-
nost poznat mnoho nových tanečníků a umělců.

LENkA DOmbROvSká
(z francouzštiny překládala sára töröková)
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LENkA vAgNEROvá & COmPANy
LIONEL méNARD
NEž všE zAČALO...

REžIE, NáměT, 
kONCEPT, 
DRAmATuRgIE LIONEL méNARD
HuDbA TOmáš vyCHyTIL
POHybOvá 
SPOLuPRáCE, 
CHOREOgRAFIE LENkA vAgNEROvá
SvěTELNý DESIgN mICHAL křÍž
úČINkuJÍ FANNy bARROuquéRE, 
 ANDREA OPAvSká, 
 bARbORA NECHANICká, 
 mICHAL HERIbAN
PREmIéRA 24. LISTOPADu 2018
REPRÍzy 28. A 29. LISTOPADu, 
 17. A 18. PROSINCE 2018 
 v DIvADLE kOmEDIE
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A SPOLEČNÉ TOUHY
PřEKVAPIVÁ SETKÁNÍ 
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ZDroJe fotoGrAfIÍ

ArcHIv MěstskÝcH 
DIvADel PrAŽskÝcH: 
roZHoDně nesPrávné 
oKno, DIvADlo ABc 1969, 
foto M. tůMA
KAnTor BArnABáš A žáci 
DAreBáci, DIvADlo ABc 
1972, foto M. tůMA 
DvA Muži v šAcHu, 
DIvADlo ABc 1974, 
foto M. tůMA
roMeo, julie A BrATr 
lorenZo, DIvADlo 
rokoko 1989, foto M. PoŠ

fotoGrAfIckÝ fonD IDU:
HusAři, DIvADlo sAtIry 
1956, foto J. PrAŽák
DoBře uTAjené Housle, 
koMornÍ DIvADlo 1968, 
foto v. socHůrek
Můj sTrýčeK KAuBoj 
AneB roDeo, DIvADlo ABc 
1987, foto M. PoŠ

STO 
LET
MIROSLAVA 
HORNÍČKA

INSPIRATIVNÍCH

v letošním roce bohatém zejména na historická 
jubilea nesmíme přehlédnout výročí jedné z nej-
populárnějších osobností české kultury druhé 
poloviny 20. století. Jedná se o Miroslava Hor-
níčka, oblíbeného herce, režiséra a dramatika, 
který by 10. listopadu 2018 oslavil 100. naroze-
niny. toto jubileum je příležitostí k připomenutí 
jeho mimořádného talentu a nevšední tvořivosti, 
ať už se jedná o hru se slovem, myšlenkou, nebo 
obrázky. věnovat pozornost Horníčkovu odkazu 
můžete i v horním foyer ABc, kde je až do června 
příštího roku k vidění výstava přibližující jeho 
působení v Městských divadlech pražských. na 
programu je také občasné literární matiné slo-
žené z Horníčkovy tvorby. nejbližší uvedení jsou 
10. listopadu a 15. prosince.

JuSTINA kAšPAROvá 
autorka je archivářka Městských divadel pražských

„Klaun – a to je jeho Výsostné 
Poslání – náM Vrací dětstVí. niKoli 
snad naše osobní, ale dětstVí 
Vůbec. je beZradný a osVoboZuje 
nás asPoň na chVíli od našich 
Znalostí a ZKušeností, ZbaVuje nás 
jejich břeMene a Pout, sPolu s níM 
PadáMe taM, Kde jsMe chtěli 
VZlétnout, a VZlétáMe taM, Kde 
jsMe toužili Posedět, obrací sVět 
rubeM Ven jaKo ruKaVici, dáVá náM 
Zahlédnout V jaKési Krásné 
ZáVrati sVět VZhůru nohaMa, 
PotýKá se s VěcMi, o jejichž 
složitosti neMáMe tušení a Které 
jsMe až dodnes PoVažoVali Za 
Prosté, uČí nás PošetilosteM, Za 
Které bychoM se saMi styděli, 
odhaluje a PřiVádí na sVět dítě, 
Které V nás je a Které My už, běda, 
PoZaPoMněli.“

DObřE uTAJENé HOuSLE
Horníčkovu literární dráhu zahájila kniha 
dobře utajené housle (1966). Soubor 
humorných povídek o manželském 
soužití se stal také jeho úspěšným 
divadelním recitálem uváděným na 
scéně komorního divadla (1968).

DvA mužI v šACHu
S Lubomírem Lipským v rolích italských 

šlechticů ve hře dva muži v šachu 
v divadle AbC v roce 1974.

můJ STRýČEk kAubOJ ANEb RODEO
Částečně autobiografická inscenace z roku 
1987 byla o Horníčkovu skutečném strýci 
Františkovi, který odešel do Ameriky a živil 
se jako kovboj v Texasu. 

ROmEO, JuLIE A bRATR LORENzO
Divácky nejnavštěvovanějším 

Horníčkovým titulem v městských 
divadlech pražských byla inscenace 

romeo, julie a bratr lorenzo (premiéra 
v roce 1989) s 395 reprízami.

HuSAřI
v Divadle satiry vytvořil spolu s Janem 
werichem nezapomenutelnou dvojici 

vojáků v bréalově veselohře husaři (1956). 

kANTOR bARNAbáš A žáCI DAREbáCI
v diváckém hitu o soužití učitele s žáky 
Kantor barnabáš a žáci darebáci (1972) živě 
vystupovala hudební skupina Český skiffle. 
Inscenace dosáhla úctyhodných 263 repríz.

ROzHODNě NESPRávNé OkNO
v komorní konverzačce rozhodně nesprávné okno 

(1969) se na jevišti znovu setkal s Lubomírem 
Lipským, s nímž ho pojila nejen předchozí pracovní 
zkušenost z divadla AbC, ale také přátelské pouto.

mIROSLAv HORNÍČEk
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vESELá vDOvA

Tato vdova na rozdíl od následující je veselá, i když není
Lehárova. Drží ve svých dlaních hlavu svého manžela, který je
nápadně podoben jednomu (nebo několika) z našich buditelů.
řekl bych, že si tu hlavu prohlíží a že je spokojena. Ne snad
tvarem lebky a výrazem obličeje, ale s faktem, že hlava je sama.
konečně sama! Taky ona je konečně sama!
Nevíme, jakým způsobem oddělila hlavu od těla, tak jako
z podání Erbenova nevíme, jak byla oddělena v jeho básni vodník
hlava od tělíčka a tělíčko od hlavy.
Na jedné ruce má takovou tu rukavici, která je dobrá při snímání
horkých hrnců z plotny. kdyby měla tutéž na obou rukou, mohli
bychom říci, že nechtěla zanechat otisky prstů, ale takto? Nu
zkuste porozumět ženě ve chvíli, kdy likviduje svého muže!

„KlaunstVí není Věc MasKy nebo 
KostýMu, ale Myšlení. ono, PráVě taK 
jaKo Všude jinde, Musí PředcháZet, 
být soKleM Konání i MluVení, a PráVě 
tady je Všechna Krása, V toM 
PosunutéM a PoKřiVenéM Myšlení, 
Které Klauna dělá KlauneM a Z diVáKa 
radující se dítě.“ 

mIROSLAv HORNÍČEk 
v soukromém dopise, 1987

Jsou divadla, jež si vystačí s jediným legitim-
ním cílem, a tím je rozptýlení. nazývám je pra-
covně háji rozptylu. Pěstují zábavu ve smyslu 
zabavení – nejen někoho, ale i něčeho, 
někomu a někým. Zabavení na každý pád ( jako 
genitiv, dativ, akuzativ i instrumentál). tím nej-
vzácnějším, co nám takové divadlo zabavuje 
(zcizuje neboli krade), je čas. Čas zabývat se 
sám sebou – divadla rozptylu nabízí naopak, 
jak „čas zabít“. Ale, když už jsme si s tou fune-
rální metaforou začali, i každá rozptylová 
loučka je pro návštěvníky nemyslitelná bez 
soustředění. soustředění na ty, kdo jsou zde 
v tu chvíli s námi, ačkoli v reálu nežijí. Přesně 
jako na divadle. soustředění na to podstatné 
z nich a z nás. opět jako na divadle…

HORNÍČEk A zEvLOvé

Právě na Horníčkovi si uvědomíme propastný 
rozdíl mezi rozptylem a soustředěním. Mezi 
tekutým mediálním tlachem, vyprázdněnou 
zábavou, politikou i jazykem (většinou je nám 
to servírováno k nerozeznání dohromady) – 
a mezi divadlem, a vlastně každou činností 
vyžadující soustředění. kdykoli jsem Horníčka 
sledoval, cítil jsem, že celá jeho osobnost, 
fyzická i psychická, jakoby byla až asketicky 
soustředěna k mluvidlům, k jejich co možná 
nejpreciznějšímu sdělení myšlenky, jejího 
smyslu a podtextu. 

A tak tam, kde Werich volá do rozbouře-
ného sálu divadla ABc (1955–1960) své gar-
gantuovsky robustní, lapidární pointy, 
Horníček strohým, úřednicky neosobním způ-
sobem „pouze“ konstatuje – a otázkou vykolejí 
logiku dialogu: 

werich: vy jste od novin! 
Horníček: Kde? (Těžká Barbora, 1959)
nebo:
werich: ... fyzik, světový filosof, taky šva-

binský ho nakreslil... 
Horníček: Fyzik? A že kreslil švabinskýho! 

(Balada z hadrů, 1957) 
I když klade rád otázky, jeho základní herec-

ký způsob je způsob oznamovací. nekřičí, 
nepře hrává, střízlivě konstatuje. Proto je pro 
mne dodnes mírou mělkosti tekutého dneška. 
Jeho soustředění ke smyslu, jeho cizelérská 
práce s jazykem, se slovy, intonacemi a hrou 
významů, to vše se zdá dnes být nepochopi-
telným podivínstvím. 

Z řady rozhovorů s ním vím, že jestli něco 
z polistopadového newspeaku nesnášel, byl to 
pojem „bavič“: nejen že mu připomínal slova 
jako „vařič“, „pařič“, „prudič“ či „dlaždič“, ale to 
slovo a humor s ním spojený mu asociovalo 
lopatu. tedy nástroj, jímž nám zpravidla bývá 
podáván. Říkával, když jsme spolu připravovali 
knihu–dialog Klaunovy rozpravy (1989), že bon-
bón pointy si divák musí rozbalit sám. konzumo-
vat ho i s obalem, to mu připomínalo označení 
diváků v komenského labyrintu světa a ráji 
srdce: zevlové, to jest ti, kdo více otevřenými 
ústy než očima se dívají. naštěstí ti mezi Hor-
níčkovými diváky a čtenáři nikdy nepřevažovali. 

LéTA TOvARyšSká

A přesto, že se „zevlům“ nikdy nepodbízel 
(polopatismy, vulgarismy či drasticky nadsa-
zenými hereckými prostředky), měl diváků 
nakonec víc než „baviči“, kteří zmíněných pro-
středků ostošest používali a používají. Byl  
protagonistou hned prvé premiéry semaforu, 
nejpopu lár nějšího českého divadla šedesátých 
let (člověk z půdy; poté, také v semaforu: šest 
žen; Hovory přes rampu; Pokušitel; recitál 
Hegerová–Horníček; Dva muži někde aj.). kde-
koli se na plakátě od padesátých do devadesá-
tých let objevilo Horníčkovo jméno, bylo 
okamžitě vyprodáno. Jeho televizní Hovory H 
byly až do svého zákazu v lednu 1971 jedním 
z nejsledovanějších pořadů v historii naší tele-
vize. I ve stresujících podmínkách normalizač-
ního bezčasí byly Horníčkovy hry na desítkách 
scén – vždy s jeho režijní či hereckou účastí – 

oázou inteligentního, přemýšlivého, soustře-
děného humoru. Jenom v Městských 
divadlech pražských, většinou v ABc, uvedl 
své hry Dobře utajené housle (1968), roz-
hodně nesprávné okno (1969), Kantor Barna-
báš a žáci darebáci (1972), Dva muži v šachu 
(1974), Tři Alberti a slečna Matylda (1977), Tři-
náctá sestra (1984), Malá noční inventura 
(1982), Můj strýček kauboj aneb rodeo (1987) 
– a speciálně pro rokoko napsal dramatický 
apokryf romeo, julie a bratr lorenzo (1989). 
všechny dokazovaly, že mainstreamové diva-
dlo ještě neznamená banální divadlo. naopak!

Myslím, že by právě Horníček jako jeden 
z mála podepsal provokativní věty, které pro-
nesl už v době jeho dětství první muž českého 
divadla, mocný šéf činohry národního divadla 
k. H. Hilar: „obecenstvo všech věků, za Aristo-
fana i shakespeara, Molièra i shawa, mělo 
vždy nepřekonatelnou náklonnost k nízkosti. 
je na skutečných básnících a umělcích scény, 
aby tento pud k nízkosti v obecenstvu překo-
návali... Každý autor, dramaturg, režisér 
i herec mají koneckonců takové obecenstvo, 
jakého zasluhují.” to už ostatně nepřestával 
opakovat i Jan neruda, kritik, kterého vedle 
Šaldy Horníček obdivoval: „obecenstvo 
budete mít vždy jen takové, jak je sobě sami 
vypěstujete. Budete-li nízkými a mělkými pro-
středky na ně působiti, budete mít také obe-
censtvo mělké a nízké.”

Horníček se nepodbízel směrem „dolů“ (ke 
kýči) – ale ani směrem „nahoru“, k vrchnosti. 
nikdy nepsal, nerežíroval ani neúčinkoval 
v prorežimních agitkách i seriálech: vrchností 
nebýval celebrován, spíše trpěn, pokud nebyl 
přímo zakázán. 

První zákaz v řadě dalších jej postihl už jako 
třicátníka, po únoru 1948. tehdy si v generač-
ním Divadle satiry dovolil opravdu hodně. spo-
luautorsky a herecky ztělesnil titulní roli 
poúnorového funkcionářského tlučhuby v zaká-
zané satiře Kde je Kuťák? svěřil se mi, že po 
tvrdých odsudcích „kontrarevoluční hry“ čekali 
v zákulisí na ortel trestného komanda, vysla-
ného do divadla, nikoli s obavami ze zákazu 
divadla – ten byl jasný. obávali se už jen toho, 
„kolik let dostanou“. nu, dostali se z toho 
poměrně lacino – byli rozstrkáni „k převýchově“ 
do oficiálních divadel (Horníček do národního). 

Ale uplynulo pár „hluchých“ let a Horníčkovi se 
dostává od roku 1955 tovaryšského výučního 
listu klaunského herectví přímo ze scény od 
zenového mistra smíchu – Jana Wericha. našel 
si tu, jak jsme viděli, vedle eruptivního Weri-
chova projevu zvláštní parketu snaživého, 
pedantského, občas zpomaleně chápajícího, 
leč neustále se lepšícího žáka. Čteme-li zahra-
niční superlativy přirovnávající Werichovo 
geniální herectví absolutně nenuceného výrazu 
k chaplinovi i Aristofanovi, nahlédneme, že 
Horníček v roli voskovcova nástupce nebyl 
v záviděníhodné situaci. vybruslil z ní ryze 
„horníčkovsky“: situaci vzal do hry, povýšil ji na 
princip (sou)hry. stylizoval se do zmíněné role 
neustále se učícího studenta, vždy připrave-
ného k sebekritice („Už zapomínám,“ kajícně 
doznal při Werichově marném pokusu naučit 
ho v caesarovi vyslovovat francouzsky.). 

PRO INTELEkTuáLy kOmEDIANT, 
PRO kOmEDIANTy INTELEkTuáL 

A nebylo to myšleno jako pochvala. Ale už 
václav Havel si před půlstoletím povšiml, že 
Horníčkova síla netkví v herecké interpretaci, 
ani v pouhém autorství, ale ve spojení obou 
těchto rolí. toto spojení pak praktikoval 
k potěše mnohých a nelibosti jiných celý život. 

narodil se spolu s republikou a prožil s ní 
všechny její karamboly, s nimiž se, vzdor tomu, 
že byl Štír – a možná právě proto? – vyrovná-
val smíchem. ten smích nejenže po nás něco 
chtěl, ale kdesi na jeho dně byla poezie a hoř-
kost, smutek z neporozumění, z bavičství, 
v nějž se změnil humor, láska i politika, smutek 
z digitálních i životních „zevlů“. Horníček věřil, 
že i v nejtřeskutější taškařici má být položena 
otázka, zda být, či nebýt. Jedině pak má diva-
dlo šanci – tak jako v Hamletovi – že s námi 
něco udělá, že budeme po něm jiní než před-
tím. A že bude, tak jako na elsinoru, pro nás 
stále těžší vrátit se po jednou odhalené 
pravdě zpět ke lži. Právě toto považuji za jeho 
nejnaléhavější vzkaz k dnešku, s jeho „fejky“ 
a „hoaxy“, kdy je stále těžší oddělit skryté 
divadlo slov od divadla skutečného.

vLADImÍR JuST
autor je teatrolog, literární a divadelní kritik

STýSkáNÍ 
PO mIROSLAvu 

HORNÍČkOvI

(1918–2003)

(Autorská koláž Miroslava Horníčka ze souboru Koláže a hry, 
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze 1990.)
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vERONIkA gAJEROvá PATřÍ kE TvářÍm 
měSTSkýCH DIvADEL PRAžSkýCH už 
řADu LET. ObJEvuJE SE I vE DvOu 
REPERTOáROvýCH NOvINkáCH TOHOTO 
PODzImu: v bONDOvě TRAgIkOmEDII 
Moře v DIvADLE AbC PřEDSTAvuJE 
NEJEDNOzNAČNOu POSTAvu PANÍ 
RAFIOvé, HNED NěkOLIk ROLÍ JI ČEká 
v ROkOku v POmmERATOvě SmuTNé 
I kOmICké mOzAICE O LáSCE 
ZnoVusjednocení Korejí. DIváCI SI JI 
ČASTO SPOJuJÍ S ROLEmI NáROČNýCH, 
PANOvAČNýCH, HAšTEřIvýCH žEN – 
mOžNá by JE PřEkvAPILO, JAk 
PřáTELSká A vLÍDNá v CIvILu JE.

Jak se se škatulkou razantní ženy 
hraje – a žije?
Jak říká v Moři luisa rafiová: „vždycky jsem 
byla energická ženská…“ vlastně jsem tomu 
ráda. na divadle jsem hrála a hraju všechno, 
i ženy veskrze pozitivní nebo postavy submi-
sivnějšího charakteru. Já ale ty trošku zápor-
nější role nebo třeba i trošku krávy hraju 
hrozně ráda. Můžu si díky tomu vyzkoušet lidi, 
které vídám kolem sebe. Byly doby, kdy jsem 
stála třeba ve frontě na poště a úplně jsem se 
bahnila v tom, jak se k sobě lidi chovají, zejmé-
na některé ženské. všude kolem nás je geniál-
ní materiál, předobrazy všech těchhle rolí. Já 
se pak jako herečka snažím dodat nějaké 
kouzlo komedie.
kdysi jsem hrála i princezny, ale nikdy jsem  
se v tom necítila dobře, už na konzervatoři  
mi Jarka Adamová říkala: „ty jseš anštand.“ 
(An  štandka je v divadelním slangu výraz pro 
herečku hrající hlavní role středního a vyššího 
věku – pozn. aut.) I když jsem byla mlaďounká, 

tak mi ty naivky nešly. Já jsem asi ve dvaceti 
překvapivě absolvovala v Morálce paní Dulské 
rolí paní Dulské – to je ta dáma, kterou hrála 
ve filmu na stará kolena Zdeňka Baldová. 
I druhá absolventská role byla titulní – v Gol-
doniho impresáriovi ze smyrny, tu pro mě pře-
psali na ženskou – a energická byla velice. no, 
a v životě: přestože mám za sebou i hodně 
negativní roli v jednom seriálu, nikdy se mi 
nestalo, že by mě někdo atakoval, naopak jsou 
lidi mile překvapení, že jsem příjemná.

Povídáme si těsně po premiéře bondova 
Moře v divadle AbC, kde hrajete paní Rafio-
vou, dámu, která svým způsobem vládne ce-
lému městečku. Inscenaci režíroval mladý 
slovenský režisér Ján Luterán. Jaká to byla 
zkušenost?
Pro mě osobně to byla a je úplně přelomová 
inscenace, jako byl kdysi třeba racek v režii 
Ivana rajmonta, kde jsem hrála ninu Zareč-
nou. s novým vedením Městských divadel 
začíná zase něco nového a já si tady můžu 
znovu zjišťovat, jestli ta moje cesta k herectví 
je správná, jestli to dělám dobře a jestli to při-
náší nějaké ovoce. vždycky říkám, že devade-
sát devět procent hercova úspěchu tvoří 
partner, a jsem ohromně vděčná, že jsme se 
tady zase po čase sešli s viktorem Dvořákem. 
Je to poctivý a pracovitý herec, kamarád. vel-
kým objevem pro mě potom byl Zdeněk Pišku-
la – přiznám se, že jsem se nejdřív bála, že to 
bude jen hezounek ze starDance, ale úplně si 
mě získal svojí přemýšlivostí a talentem. 
A hlavně v sobě jako herec nese nějaké tajem-
ství, bez kterého se to opravdu dobře dělat 
nedá. no, a důležité pro mě je, že přišel úplně 
nový, mladý tým lidí. sledovala jsem Janka 
luterána a bylo mi jasné, že to všechno vidí 
úplně novýma očima. Bylo pár věcí, kterých 

jsem se dopředu bála, říkala jsem si třeba, že 
přece nemůžu hrát v kontejneru, že to není 
možné – a ukázalo se, že možné je vše. Začala 
jsem chápat širší kontext věcí kolem té hry 
a té inscenace a pak jsem se úplně pustila 
a uvěřila tomu. kdybych se nějak zablokovala, 
tak bych byla stará a hloupá a omezená, a to já 
nechci. Myslím, že člověk je mladý, dokud má 
chuť se učit.

Pocházíte z rodiny herečky a režiséra – to se 
pak říkává a psává, že „k herecké kariéře 
byla předurčena od dětství“. bylo to ale sku-
tečně tak?
vůbec ne. Maminka byla zásadně proti tomu, 
abych se věnovala divadlu. táta s námi nežil, 
byl už v té době politicky odstavený, protože 
jasně a nahlas říkal, co si o režimu myslí, takže 
ho sesadili z fAMU, kde učil mimo jiné Miloše 
formana. Moje sestra, dnes producentka 
supraphonu naďa Dvorská, byla v té době 
chartistka, měla blízko k okruhu lidí kolem 
václava Havla – to taky moc nepomáhalo. 
Maminka řekla, že to, jak se prezentuji, na 
divadlo tedy rozhodně nestačí, nicméně první 
přihlášku na konzervatoř mi podepsala. 
A nevzali mě. nevzali mě z politických důvodů, 
ale, přiznám se, i proto, že jsem nepoznala 
půlovou notu. Maminka na to, že mi říkala, že 
na to nemám, že musím být fyzicky i psychic-
ky odolná a tak dál. Byla jsem v depresi, 
všechno se mi rozplynulo. 

Jeden večer jsem bloumala po karlově 
mostě. najednou mi někdo zaťukal na rameno, 
já se otočila a nějaký dědeček se ptal, co tam 
dělám. Já jsem mu v slzách vyprávěla, co se 
stalo, a on mi podal vizitku, ať to zkusím. ten 
pán byl profesor Ivan vyskočil a ta vizitka byla 
s kontaktem na lidovou konzervatoř – pro 
pracující – v Josefské ulici. Učili tu úžasní lidi, 

kteří nesměli učit na normální škole, a výji-
mečně mě přijali přesto, že mi ještě nebylo 
patnáct. tam si mě vybral karel smyczek pro 
film Housata, který jsem odjela točit, a pak se 
znovu hlásila na konzervatoř – to už jsem si 
musela přihlášku podepsat sama. Znovu mě 
nevzali, ale vyběhla za mnou Jarka Adamová 
a říkala: „Hele, Gajerko, ty se mi líbíš, já si tě 
prosadím.“ A jak řekla, tak udělala. Máma nej-
dřív brblala, ale potom rezignovala. Adamová 
si mě později – když mi bylo šestnáct nebo 
sedmnáct – prosadila i do Městských divadel 
pražských, do vymětalovy inscenace Drobeč-
ky z perníku, která se dlouho, dlouho hrála 
v rokoku. krátce na to pro mě pan Horníček 
napsal Třináctou sestru, a tak jsem v Měst-
ských divadlech pražských zůstala na delší 
čas. Pak jsem udělala pouť různými pražskými 
divadly a od roku 1994 jsem tu zakotvila 
nadobro. Máma mi řadu let chodila na premié-
ry a k pugétu mi psávala: „verunko, směle.“

kdyby nedošlo k tomu setkání na karlově 
mostě, tušíte, co jiného byste dnes třeba dě-
lala?
Já nevěřím na náhody, věřím, že všechno je 
tak, jak má být. tuhle otázku jsem si kladla 
mockrát. to setkání na mostě – s dědečkem, 
který podá vizitku a zmizí – jsem pokládala za 
setkání s osudem. Myslím si ale, že i tak bych 
šla za divadlem dál. odmala jsem se předvá-
děla, hrála jsem si v našem velkém dejvickém 
bytě se zatahovacími závěsy, malovala jsem si 
divadelní plakáty, kde jsem samozřejmě 
v hlavních rolích byla já.

Co vás štve?
co mě štve? lidská blbost. A to tak, že velmi. 
A taky neláska. Štve mě, co se teď u nás děje, 
jak se k sobě lidi začali chovat, jak jsou na 

sebe zlí a krutí, jak se nevnímají, neposloucha-
jí, jak úplně vymizela empatie. Jak jsou všichni 
na sebe jak sršni. A trápí mě sociální rozdíly, 
až propasti. 

A myslíte, že s tímhle může nějak pomoct  
divadlo, když to bude pojmenovávat?
Já v to moc věřím. Proto jsem tak ráda, že 
jsme uvedli Moře, protože je pro mě úplným 
obrazem téhle doby, čtu to tam jako na dlani. 
nejenže má děj skoro detektivní, ale každému, 
kdo žije tady a v téhle době, může hned nasko-
čit husí kůže. Jedna z vrcholných figur hry je 
pro mě evens, kterého skvěle hraje Hanuš Bor 
– moc ráda mám moment, kdy se dívá coby 
starý rybář do lidí a přemítá, jak se pořád za 
něčím honíme, jak se neposloucháme… obec-
ně se mi zdá, že mít převážilo nad být. Hamlet 
by se podle mě dnes ptal: „Být, nebo mít?“ 
Duchovno a materiálno by mělo být v rovno-
váze. samozřejmě všichni potřebujeme pení-
ze, abychom mohli nějak důstojně platit 
složenky a existovat, ale zdá se mi, že se to 
nějak vychýlilo.

Teď vás čeká zkoušení Pommeratova Zno-
vusjednocení Korejí – ovšem o asijskou poli-
tiku ve hře opravdu nejde. Co říkáte na její 
téma?
tématem hry je láska, vztah mezi mužem 
a ženou, v něčem to může připomenout třeba 
scény z manželského života. když se vztah 
povede, je to krása, ale každý druh je jiný 
– a někdy je těžké těm dvěma vzájemně straš-
ně odlišným světům porozumět. o tom, mys-
lím, hra je. Moc se na to těším.

mICHAL zAHáLkA
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týden třeli nouzi, těšili se, že se v neděli dobře 
najedí. Že se ze staroslovanského slova „god“ 
mohlo stát jak ruské slovo pro rok, tak české pro 
hostinu, svědčí asi o tom, že to nebývalo často.

Už ty nejstarší předkřesťanské společnosti 
slavily několikrát do roka: většinou na jaře, že 
přežily zimu, a hlavně uprostřed zimy, kdy byla 
nálada v mužstvu na minimu, nejvíc skleslá. 
Příznačně se i dnešní vánoce slaví uprostřed 
zimy, v té nejsmutnější, pošmourné době, 
a slaví se víc na severu než třeba ve středo-
moří, kde zima na lidi nedoléhala tak těžce. 
Protože v dávných společnostech se prestiž 
nezískával bohatstvím, nýbrž jedině štědrostí 
a rozdáváním, mohli se v této kritické chvíli 
bohatí blýsknout tím, že dají najíst chudým. 
Mohli se předvést jako furianti a ukázat, co si 
mohou dovolit. odtud pocházel slavný indián-
ský potlač a téhož původu je patrně i náš 
„Štědrý den“, který potom křesťanství obrátilo 
na ruby. Příběh spasitele, jenž se právě narodil 

jako bezdomovec v betlémských jeslích, 
povzbuzoval chudé, aby svému žebrání dodali 
nebývalou důstojnost, jak ji vyjadřují koledy. 
Bohatí by se za své bohatství měli v té chvíli 
(ve svátek!) zastydět a je to ten chudý žebrák, 
který jim dává příležitost, aby se štědrostí 
a dary zalíbili samému Bohu.

Řekli jsme, že ve svátek má být všechno 
jinak. Dokud všichni pracovali na polích a byli 
celý týden sami nebo večer s rodinou, přiro-
zeně se těšili, jak se v neděli sejde celá ves-
nice, svátečně oblečená v kostele. Že si 
společně zazpívají a potom také proberou, co 
se za týden stalo. Pokud žili v nouzi, oslavili 
neděli lepším obědem, a když se jim vedlo 
dobře, mohli se třeba postit, aby si pak svá-
tek užili.

Městský život a bohatství současných spo-
lečností s tímhle vším náležitě zamíchaly. 
velká většina z nás vůbec neví, co je hlad: 
máme svátek oslavit tím, že se přejíme? 

vyznáme, tím víc cítíme břemeno stereotypu 
a nudy. Hegel dokonce říká, že „člověk umírá 
také díky zvyku, když se zabydlel, otupěl 
a všeho dosáhl“. Přitom právě moderní život 
rutinu vyžaduje, chce, abychom své činnosti 
dělali rychle a přesně, spolehlivě a stále 
stejně, tak jako třeba pokladní v samoobsluze. 
Jen žádné experimenty, žádné „mimořádné 
události“.

Bez rutiny se tedy nemůžeme obejít, ale už 
naši pradávní předkové vynalezli geniální způ-
sob, jak se jí vymknout: čas od času vypřáh-
nout a dělat chvíli všechno jinak, pokud 
možno obráceně. to je antropologický kořen 
slavení a svátků: čas od času bude všechno 
vzhůru nohama. Z Hérakleita se zachovala 
věta, že „život beze svátků je jako dlouhá 
cesta bez hospod“. to ovšem neznamená, že 
by člověk mohl trávit život v hospodě místo té 
cesty: musí se nejdřív plahočit a namáhat, 
jinak by si svátek ani hospodu řádně neužil. 

nejlepší kuchař je, jak známo, hlad, a kdo 
neměl žízeň, nemá ani co hasit; to je logika 
slavení a svátků.

Dokud lidé žili jen z toho, co našli a chytili, byl 
každý den dost dramatický a rutina je tolik 
netrápila. každý večer a každé ráno měli pocit, 
že zase jednou unikli smrti a „zvítězili“. Zato 
když začali pracovat na poli a když se ukázalo, 
že čím víc pracují, tím víc také sklidí, začala hro-
zit katastrofa: že se upracují. Proto staří Izraelci 
zavedli důležitou novinku: týdenní a povinný 
svátek, židovský šábes, pozdější křesťanskou 
neděli. Její český název přesně vyjadřuje, v čem 
spočívá: po šesti dnech díla se jednou pracovat 
nebude, přesně jako Hospodin, když tvořil svět. 
sedmý den se pracovat nebude, nesmí se ani 
rozdělávat oheň, smí se jen číst Bible, rozjímat 
a nanejvýš jít na malou procházku.

Ale vraťme se k nám do střední evropy. Jak 
to tenkrát, před staletími a tisíciletími, lidé 
dělali, když chtěli slavit svátek? Dokud celý 
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en„JAk TO,“ můžETE NAmÍTNOuT, „COPAk 
NEvIDÍTE, JAk SE ObCHODy už OD PůLky 
řÍJNA CHySTAJÍ NA váNOCE?“ kDyby 
SE váNOCE DALy měřIT TřEbA 
„bOHATSTvÍm“, PATřILy by Ty LOňSké 
DO guINESSOvy kNIHy, kDE by JE bRzy 
NAHRADILy LETOšNÍ. JENžE ONy SE 
NEJSPÍš měřIT NEDAJÍ. PřEDváNOČNÍ 
SHON, REkLAmy A vTÍRAvé 
PřESvěDČOváNÍ, CO všECHNO ČLOvěk 
„muSÍ mÍT“, CO HO DOCELA uRČITě „uDěLá 
šťASTNým“, vůbEC NEPřIPOmÍNAJÍ 
SLAvENÍ SváTků. SváTEČNÍ JE SNAD JEN 
TA CHvILkA, kDyž už SE NIC SHáNěT NEDá 
A všECHNO JE uPEČENO, JENžE TO už 
mÍvámE všEHO DOST A byLI byCHOm 
NEJRADěJI, kDyby Nám S TÍm všICHNI 
vLEzLI NA záDA. NEJLEPšÍ JE SváTkům 
SE vyHNOuT A ODJET NA LyžE DO ALP.

Jako všichni živočichové je i člověk „udělán“ 
na to, že se střídá den a noc, léto a zima. to 
teprve v posledních letech si můžeme roz-
svítit světlo, kdy se nám zachce, v zimě topit 
a v létě klimatizovat. Ale bez střídání by to 
nešlo. Jenže i to střídání je nakonec stále 
stejné; nedalo by se s tím něco udělat? slav - 
ná britská etoložka Jane lawick-Goodallová 
popsala jakési „slavení“ mezi šimpanzi: když 
přijdou první deště, tlupa se potuluje po 
džungli jako obvykle. najednou z ničeho nic 
popadne šéf tlupy klacek, začne s ním má - 
vat nad hlavou a za hlasitého řevu se pustí 
z kopce dolů a všichni ostatní za ním. Jen  
tak, patrně z radosti, že prší.

Možná i šimpanzí, ale docela určitě lidský 
život je vždycky rutina. Asi ne pro docela 
malé děti, ale jen co začnou chodit do školky, 
už si zvykají, že každý den je jako ten před-
chozí: v osm tam musíme být a ve tři přijde 
mamin ka. Čím jsme starší, čím víc se v životě 

Žijeme celý týden mezi lidmi a o víkendu jich 
máme až po krk: proto se těšíme, že v neděli 
zůstaneme doma. také vánoční „dárky“ nedá-
váme hladovým, ale přátelům a příbuzným, 
kterým vlastně nic nechybí; proto musíme 
vymýšlet možné i nemožné, abychom se před 
nimi ukázali nebo aspoň nezůstali pozadu. 
kdyby se rodina chtěla na Štědrý večer sejít, 
je matka uštvaná ze shánění a vaření a větší 
děti hledí zmizet někam za zábavou; stačí 
maličkost a je z toho konflikt. co s tím?

našim předkům slavení a svátky dobře fun-
govaly a vydrželi to s tou svojí rutinou mnoho 
staletí. Život měli těžší, nesrovnatelně chudší 
a mnohem nebezpečnější než my, zato ale sla-
vit nepochybně uměli. co kdybychom se zku-
sili vrátit k tomu jejich starému receptu na 
slavení svátků a hledat, jak vypadá náš všední 
den, naše denní rutina, a co by tedy ve svátek 
mohlo a mělo být jinak, obráceně. všední den 
už pro nás není hlad a dřina, ale shon a štvaní 
za výkonem. Jeden na druhého nemáme čas. 
co kdyby to ve svátek bylo jinak? volný čas 
zabíjíme mlčky před televizí; co kdybychom si 
místo toho zahráli a zazpívali sami? ti největší 
spisovatelé 19. století psali do novin „vánoční 
povídky“, které si pak lidé společně četli. 
Možná ještě nějaké najdete doma: Dickense, 
Andersena, stevensona, lagerlöfovou. Že jsou 
už staré, zastaralé? není to právě to, co pro 
svátek hledáme? rozdáváme spoustu dárků, 
které pracně sháníme a které pak často udě-
lají radost spíš nám než jejich příjemcům. ti si 
pak zase lámou hlavu, jak nám je oplatit, aby 
hlavně nezůstali pozadu. co kdybychom ten-
hle indiánský potlač, podivnou soutěž „kdo dá 
víc“ nahradili něčím jiným? Podle evangelia se 
dary mají dávat těm, kdo je potřebují a kdo je 
oplatit nemohou. My šťastnější žijeme mezi 
lidmi, máme rodinu a přátele, ale ti méně 
šťastní budou i o vánocích sami. co kdyby-
chom právě je pozvali k vánočnímu stolu, jak 
se to dělá třeba v severských zemích?

JAN SOkOL
autor je filosof, překladatel a vysokoškolský 
pedagog
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HuDEbNÍ HORIzONT

jazzmanovi, že to, co hrajeme my, je jazz, tak 
se snad i rozpláče. Podstatný je, že ta hudba 
nějak funguje a líbí se lidem.“

Jediným, kdo v rytmice dlouhodobě setr-
vává, je lacův syn vaico Déczi, univerzální 
bubeník, který je doma ve fusion stylu a jeho 
generačními vzory jsou třeba Dennis chambers 
nebo Dave Weckl (který v celule kdysi také 
hrál, záznam z klubu Parnas z roku 1981 je tak-
řka kultovní). I proto s ním občas spolupracují 
také další čeští hudebníci tohoto ražení, jako 
luboš Andršt nebo Martin kratochvíl. 

méNě JE vÍCE

lacův rukopis je rozpoznatelný i v pozdním 
věku, miluje latinské rytmy, jednoduchá, odse-
kávaná témata v refrénech (unisona trubky 
a kláves), tvrdší rytmiku a zdobná hardbopová 
sóla s patrným vlivem jeho guru clifforda 
Browna (1930–1956). Jak sám říká, nechce být 
se sebou spokojený: „Jakmile se sebou začne 
být muzikant spokojený, je to jeho konec.“ Je 
logické, že v osmdesáti jeho role v kapele 
mírně ustupuje do pozadí, dává mnohem větší 
prostor improvizacím o generace mladším 
spoluhráčům a – podobně jako třeba Miles 
Davis na sklonku života – hraje úsporněji 
a vstupuje do celku jen tehdy, když má potřebu 
něco podstatného „říct“. I v jazzu platí, že 
méně je někdy více – snad proto své poslední 
album věnoval právě jazzovým baladám. 

Média si dnes z Décziho dělají hudebního 
klauna. Jazzman možná na jeho koncertě 
skutečně zapláče. Ale pokud jen pár z těch 
teenagerů, které vidíme v jeho publiku (mrk-
něte na výmluvný záznam z open air festivalu 
Mladí ladí jazz), začne díky němu poslouchat 
podobnou, ne-li náročnější muziku, má to 
smysl. Bez ohledu na to, zda hudbě toho agil-
ního osmdesátníka říkáme jazz nebo jakkoli 
jinak. Prošel jsem si podobným vývojem, tak 
vím, o čem mluvím. 

PETR vIDOmuS
autor je hudební dramaturg a publicista 

„SLOvu JAzz SE STRAšNě vyHýbám, 
ANI NA PLAkáTECH TO NEmámE 
NAPSáNO. HODNě LIDÍ SI O JAzzu mySLÍ, 
žE JE TO SmuTNá HuDbA, ALE JAzz má 
býT vESELý, NE NěJAká zADumANá 
FILOzOFIE,“ řÍká TRumPETISTA A zNámý 
PábITEL LACO DéCzI. muSÍTE HO buď 
mILOvAT, NEbO NENávIDěT. u JAzzOvýCH 
FANOušků vzbuzuJE ROzEPřE, ALE 
v OSmDESáTI JE mILáČkEm PubLIkA, 
HITEm SOCIáLNÍCH SÍTÍ A má vLASTNÍ 
Tv SHOw. 

laco je živel a nekorektní vypravěč. obdivova-
tel Donalda trumpa, který o Havlovi říká, že 
byl „rozmazlenec z bohaté rodiny“, a na Zema-
novi obdivuje, že „dává jasně najevo musli-
mům, aby se Čechám radši vyhýbali“. na 
současné Americe mu vadí ze všeho nejvíc 
přehnaná politická korektnost a puritánství, 
což je asi i důvod, proč jako někdejší český 
emigrant s americkým pasem dal hlas právě 
trumpovi. „tam když se někdo vymočí u cesty 
nebo se objeví nahej, tak mu hrozí basa, a vět-
šinou za to můžou ty báby, co žalujou policaj-
tům,“ postěžoval si v rozhovoru s tomášem 
Poláčkem. 

Déczi hraje sice po českých klubech, hos-
podách a kulturácích velmi intenzivně od  
90. let, ale takříkajíc celebritu z něj udělal až 
věk sociálních sítí, kde se výstřednost a pros-
tořekost cení zlatem, přesněji dosahem 
a počtem zhlédnutí. Pro tuto éru jej objevil 
před třemi lety kanál Dvtv a také už zmíněný 
tomáš Poláček z magazínu reportér. 

Dnes má vlastního správce facebooku, 
který do svých statusů dokonale nasál Déc-
ziho expresivní slovník i obhroublý humor: 
„občas mě někdo osloví tím ‚mistře‘. tak já 
vám povím, kdo je mistr! Mistr je ten, kdo do 
čerst vě napadaného sněhu vychčije portrét 
lenina a hovnem mu udělá lesk ve voku!“ 
nebo při propagaci koncertu: „Minule mě 
bolela huba jako sto kurev, ale tentokrát jsem 
v pohodě a tu jejich kůlnu tam naším latinem 

rozsekáme na tisíc kousků. ty vem manželku 
a psa a dojdi. Uděláme párty jako tisíc sviní.“ 
I pro intelektuálně založené posluchače 
zkrátka guilty pleasure, věc, o které je dobré 
vědět, pokud si chcete mezi svými na Décziho 
zanadávat. 

vyTROubENEJ mOzEk

Mezi znalci jazzu budí emoce. v nedávné dis-
kusi posluchačů Čro Jazz se jeden z nich zmí-
nil: „Mám rád jeho přízemní humor a nadhled. 
Dle mého názoru je to ale průměrný jazzový 
muzikant, který toho v hudebním životě zase 
tak moc nedokázal. I jeho působení za louží nic 
moc nepřineslo. Dle mého je lD nafouknutá 
bublina.“ Ještě dál šel hudební publicista Jiří 
Špičák: „skutečně totálně vytroubenej mozek, 
poklidnej selankovej bílej jazzíček z roku 1973 
a hovadský šovinistický vystupování, výbornej 
marketing.“

oba mají svým způsobem pravdu. Déczi 
skutečně není obrazem toho nejprogresivněj-
šího ze současného českého jazzu a byla by 
chyba si to myslet. I s jeho kariérou za oceá-
nem to není tak slavné, jak nedávno výmluvně 
doložil dokument Pára nad řekou. 

Pokud ale odhlédneme od osobních antipa-
tií a odmyslíme si slovíčko „jazz“, zůstane nám 
prostě klub plný lidí, jež se baví na hudbu, kte-
rou zkrátka chtějí slyšet. A Déczi – to je přede-
vším výborný bavič. leckteré přední postavy 
českého jazzu to nerady slyší, ale Déczimu se 
na koncerty daří lákat stovky lidí napříč gene-
racemi, často bez ohledu na to, zda jazz někdy 
slyšely. Jak to nedávno příznačně shrnul jeden 
z takových fanoušků: „Džezíček moc nemu-
sím, ale laco je first class.“

JAzzmAN SE ROzPLáČE

Déczi má poměrně jasnou představu o zvuku 
a vyznění kapely a snaží se ji obměňovat tak, 
aby svému ustálenému konceptu dostál. Jeho 
mix latiny, bopu a funky rytmů se léta mnoho 
nemění, ale střídají se hráči, od nichž vyžaduje 

hlavně naprostou univerzálnost. když před 
lety vystřídal u kláves Waltera Phishbachera 
za erica Meridiana, zdůvodňoval změnu právě 
tím: „Walter do kapely pasoval perfektně, ale 
trochu mi vadilo, že byl takový ‚hranatější‘. My 
máme kšefty na soukromých párty, kde lidi 
přijdou a ‚zahraj mi todleto, zahraj mi to, 
zahraj mi tamto‘, ale on většinu věcí neznal. 
eric ale zahraje cokoliv, zná tisíce standardů.“ 
od té doby se u piana v jeho celule new york 
vystřídala řada hráčů a nutno říct, že stále 
mladších: kent Hewitt, Brian charette, Jan 
Aleš a naposledy Jan Uvira. 

frýdecko-místecký rodák Jan Uvira je nej-
mladším členem (26) Décziho současné 
sestavy. nový objev české jazzové scény stu-
doval na známých hudebních školách v kato-
vicích a v rotterdamu a u nás jej můžeme 
vídat také v mezinárodním triu Uvira/Bruno/
Hafizi. Jak se nedávno svěřil, jeho oblíbeným 
nástrojem je trubka, takže se mu u Décziho 
(který mu přezdívá „úvěr“) patrně plní sen. 

taky na basáky má Déczi poměrně jasný 
názor a dlouhodobě vyhledává ty s funkovým 
drivem, originálním zvukem a často takové, 
kteří brilantně zvládají techniku tzv. slappingu. 
nestačí mu přesnost a podpůrná role dopro-
vázečů, ale mají smysluplně publikum pobavit 
i delšími sólovými vstupy. od 90. let jich už 
také vystřídal řadu: Andreou Panagiotis, steve 
clarke, nob kinukawa... v současné sestavě 
už delší dobu hraje Michael krásný. Ačkoli má 
dnes více projektů a za sebou první sólové 
album, nekonečná turné s Déczim (obvykle  
60 koncertů na jaře a na podzim) bere za osu-
dovou zkušenost. „laco soustavně tvoří, třeba 
úplně neuvěřitelně maluje, do toho vymýšlí ty 
svoje pravdopříběhy a žije život, jako by mu 
bylo 20. Moc toho o sobě nikdy neřekne, ale 
když někdy pustí něco o svém životě vážně, 
jste jenom v úžasu,“ řekl o svém šéfovi maga-
zínu iBest of. Ani krásný si s žánrovými nálep-
kami hlavu neláme: „Je to jazz. Ale přitom to 
vlastně jazz vůbec není. kdyby si to poslechl 
člověk, který poslouchá nějaké české rádio, 
tak pro něj hrajeme jazz. Ale když řeknete 

DŽEZÍČEK 
NEMUSÍM, 
ALE 

„ObČAS MĚ NĚKDO OSLOVÍ TÍM ‚MISTřE‘. 
TAK JÁ VÁM POVÍM, KDO JE MISTR! 
MISTR JE TEN, KDO DO ČERSTVĚ NAPADANÉHO 
SNĚHU VYCHČIJE PORTRÉT LENINA 
A HOVNEM MU UDĚLÁ LESK VE VOKU!“LACO JE NEJVÍC
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LACO DECzI & CELuLA NEw yORk

TRumPETA LACO DéCzI
kLávESy JAN uvIRA
bASOvá kyTARA mICHAEL kRáSNý 
bICÍ vAICO DéCzI
uváDÍmE 3. PROSINCE 2018 
 v DIvADLE kOmEDIE
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JE HORšÍ PRACOvAT 
v PASťáku, 
NEbO v DIvADLE?

ANEb

JAk Těžké 
JE PROvOzOvAT 
(DIvADELNÍ) 
kAváRNu

NENÍ mOC TAJuPLNěJšÍCH mÍST, NEž JE DIvADELNÍ kLub. LIDé z uLICE, bA ANI věRNÍ 
DIváCI SE DO NěJ vSTOuPIT ČASTO NEODvážÍ. ASI mAJÍ buJNé PřEDSTAvy, žE 
v závOJI Dýmu (ANO, zDE SE uRČITě NIkDO NEOPOvážÍ PANu SvěTOzNámému 
A SvěTAzNALému REžISéROvI zAkázAT DOuTNÍk) uvIDÍ LEžET NA kLAvÍRu 
POLONAHOu SLEČNu uvADěČku A zELENý mOk (AbSINT, v CHuDšÍCH DIvADLECH 
PAk zELENá) SE zDE POžÍvá v mÍřE HEROICké. měSTSká DIvADLA PRAžSká 
SAmOzřEJmě TAké mAJÍ SvůJ DIvADELNÍ kLub, NACHázÍ SE v PODzEmÍ 
A DOSTANETE SE DO NěJ z uLICE S PřÍzNAČNým NázvEm – v Jámě. POkuD všAk 
NEmáTE ODvAHu DO NěJ vkROČIT A zJISTIT, zDA JSOu všECHNy Ty Fámy 
O bOuřLIvýCH POPREmIéROvýCH I JINýCH NOCÍCH PRAvDIvé, můžETE NAvšTÍvIT 
DIvADELNÍ kAváRNu. TřEbA Tu v DIvADLE AbC, NACHázÍ SE JEN PáR mETRů OD 
kLubu – měřENO PODzEmNÍ CESTOu. kLub I kAváRNu OD 9. zářÍ PROvOzuJE 
CAFé THERAPy, JmENOvITě SAmuEL bACHmANN A JAkub JANyškA.

REPORTáž

fo
to

: k
A

M
Il

 k
o

Š
U

n



25

mODERNÍ DIvADLO 2. ČÍSLO LISTOPAD—PROSINEC 2018

24 REPORTáž

1
kavárna a restaurace 
Café Therapy ve školské 
ulici funguje již šestnáct 
let, Jakub Janyška 
a Samuel bachmann ji 
provozují tři roky.

2
Divadelní klub se nachází 
v zázemí AbC a je určen 
pro zaměstnance a jejich 
hosty. 

3
Pražští kavárníci Samuel 
a Jakub ve své první 
provozovně Café Therapy.

4
Divadelní kavárnu ve 
foyer AbC mohou diváci 
navštívit již hodinu před 
představením, otevřena 
je také po jeho skončení.

43
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kRIzOvé SITuACE mILuJEmE

kavárníci, restauratéři či hospodští, jak kdo 
chce, Jakub Janyška a samuel Bachmann jsou 
na krizové situace připraveni, což nejen říkají, 
ale i tak konají. to píšu z vlastní, velmi milé 
zkušenosti, když pro festival …příští vlna/next 
wave… připravili záchrannou akci v podobě 
provizorního baru v tehdy ještě nezařízené 
kavárně divadla komedie. Jak by ne, oba se 
hospodskými stali teprve před třemi lety, kdy 
se přihlásili do výběrového řízení na provoz 
kavárny café therapy ve Školské ulici, před-
tím oba pracovali ve výchovném ústavu. 
Podle slov Jakuba ale už nutně potřebovali 
změnu a právě v té době bylo vypsáno výbě-
rové řízení na tuto kavárnu. na to, proč se 
rozhodli pro změnu tak velikou, odpovídá 
samuel s nadsázkou: „Mám rád václava 
Havla a líbilo se mi, že bych taky měl jednu 
pražskou kavárnu. I když právě v té době jsem 
se snažil přestat pít kafe. to se mi samozřej-

mě nepovedlo, naopak nyní vypiju dvacet 
šálků denně. Ale jen proto, abych vyzkoušel, 
zda jsou všechny dobré!“

Provoz café therapy ve Školské dodnes 
funguje pod nestátní neziskovou organizací 
sAnAnIM, která mimo jiné pomáhá lidem 
s drogovou minulostí začlenit se zpět do „nor-
málního“ života. „Před třemi lety jsme café 
therapy převzali, abychom kavárnu znovu 
nakopli. v té době fungovala již třináct let.
nyní bychom spíš řekli, že jsme započali její 
novou éru, protože jsme proměnili hodně věcí. 
chceme tak trochu minulost hodit za hlavu 
a dělat to po svém, což ovšem neznamená, že 
bychom chtěli hanit to staré. naopak, do café 
therapy jsme vždycky chodili rádi na pivo. 
Potřebovali jsme ovšem změnit její provoz,“ 
říká Jakub. „Původně café therapy fungovalo 
na bázi půlročního programu pro klienty. ti 
nás poté museli opustit a jít na běžný trh 
práce. My si myslíme, že často není člověk 
připraven odejít již za půl roku. nyní se snaží-

me zaměstnance udržet, když v nich vidíme 
potenciál. funguje u nás tedy něco jako půl-
roční program, ale není to dogma, když je 
ochota na obou stranách, spolupráce může 
pokračovat dál. café therapy ovšem neza-
městnává pouze klienty a bývalé klienty, 
mohou vás obsluhovat třeba také studenti, 
závozáka dělá zase hoch s kombinovaným 
postižením,“ popisuje současnost Jakub.

Před dvěma lety samuel a Jakub otevřeli 
Bistro café therapy na Pedagogické fakultě 
Univerzity karlovy v ulici Magdalény rettigo-
vé. Jakub říká, že právě tamní provoz, který 
nyní skvěle funguje, je motivoval, aby uvažo-
vali o otevření dalších podniků. neskrývají 
ovšem, že začátky byly krušné. samuel k tomu 
podotýká: „nejdůležitější je dozvědět se, co 
lidi chtějí, aby to mohli dostat. A to trvá tak rok 
až dva. nyní jsem ale na měkko, když tam při-
jdu, protože všechno funguje, jak má. lidi tam 
vypadají šťastně. naše dvě kolegyně tam vše 
zvládají téměř samy.“

Další podniky tedy začali provozovat přede-
vším proto, že dva předchozí fungují, a oni cíti-
li potřebu vytvořit další pracovní místa. 
například pro kolegyni, která by ze zdravot-
ních důvodů nezvládala běžný provoz v café 
therapy, ale v divadelní kavárně, která je ote-
vřena pouze večer, pracovat může. navíc prý 
nikdy netoužili po normální hospodě a jsou 
rádi, že do třetice mají něco netradičního – 
divadelní kavárnu a klub. A navíc se obojí 
nachází ve třetím bodě pomyslného bermud-
ského trojúhelníku – ulice Školská – Magdalé-
ny rettigové – palác U nováků.

Obývák PRO HERCE A DIváky

Divadelní kavárny mají poměrně zmapované, 
samuel prozradil, že jeho otec vystudoval 
DAMU a angažoval se například při založení 
Alfreda ve dvoře. Divadelní prostředí mu tedy 
není cizí. Jakub o svých zkušenostech a kon-
cepci prozradil: „Divadelní kavárny jsem také 

poměrně často navštěvoval, ale většinou mi 
tam vadil nepromyšlený servis – často se tam 
nabízí jen víno, pivo, voda, chlebíčky, orbitky 
a banánky v čokoládě. navíc o pauze polovina 
věcí dojde. neříkám, že nám vše vyšlo od 
začátku, ale snažíme se mít jinou nabídku. 
Máme i kanapky, protože bez chlebíčků diva-
delní kavárna ztrácí své kouzlo, rozmanité jed-
nohubky a dezerty, nabízíme domácí limonády 
a pivo z malého pivovaru chříč, a to nejen 
proto, že jejich pivo je výborné, ale podnik také 
funguje jako chráněná dílna, což je nám velmi 
blízké. samozřejmě nám až postupně dochá-
zelo, že pauza dvacet minut je neuvěřitelně 
krátká, že třeba mnoho diváků po představení 
odchází domů či potřebuje na vzduch a pak už 
se k nám nevrátí. Ale doufáme, že máme jako 
politici alespoň sto dní hájení a časem se 
některé věci změní. Až se poznáme.“

A jak je to s tím tajemným divadelním klu-
bem, který jsem zmínila na začátku? Jakub se 
samuelem nezastírají, že je to trochu oříšek. 

„Říká se, že divadlo je taková velká rodina, 
a včlenit se do ní nám nějakou dobu bude 
trvat. Hned první týden nám jedna herečka 
řekla, že divadelní klub je něco jako jejich obý-
vák. Jenže tato rodina má asi sto členů, těžko 
tedy říct, zda je vůbec možné zavděčit se 
všem. Ale my jsme opravdu zvyklí vyhovět 
i lidem, kterým vyhovět téměř nejde, ještě 
z dob, kdy jsme pracovali v pasťáku. tak určitě 
vytrváme. nyní se snažíme v divadle pobývat 
co nejvíce, abychom ho poznali a sžili se 
s ním.“ Já mohu prozradit jen tolik, že kouřit se 
v něm nesmí a nejčastěji se tu pije zelený čaj.

LENkA DOmbROvSká
umělecká kurátorka a šéfredaktorka 
Moderního divadla

PS: PŘÍŠtě váM PŘeDstAvÍMe MAnŽele ZáHorské, 
kteŘÍ ProvoZUJÍ Čerstvě otevŘenoU DIvADelnÍ 
kAvárnU v DIvADle koMeDIe.

v divadelní kavárně nechybí 
klasické kanapky a domácí 
limonády netradičních příchutí.
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mOřE
EDwARD bOND
REžIE: JáN LuTERáN

Jak snadno se mohou změnit pořádky 
v malém přístavním městečku? Postačí 
jedna mořská bouře, která vyplaví nezná-
mého námořníka. Přítomnost cizího ele-
mentu spouští lavinu nepředvídatelných 
a často až absurdně komických událostí 
a vede k podivuhodnému střetu mezi boha-
tou majitelkou panství a zarputilým smolař-
ským obchodníčkem. 

AbC 9. 11. 19.00 
 28. 11. 19.30
 14. 12. 19.30

NOC bLázNů
LOuIS NOwRA
REžIE: PAvEL kHEk

komedie Louise Nowry noc bláznů stírá 
hranici mezi tím, co je vlastně normální a co 
ne. Hra vás zavede do prostředí psychiat-
rické léčebny a zárověň nabídne možnost 
nahlédnout do divadelního zákulisí. mladý 
nezkušený režisér totiž jako svou první 
práci dostane za úkol režírovat hru v pro-
storách místního psychiatrického ústavu.

ROkOkO  15. 11. 19.00
 6. 12. 19.00
 15. 12.  17.00

    FESTIvAL OSTRAvA v PRAzE
 2 Pá  19.30  J. nekvasil, D. Bazika, P. kotík OPERA??? OPERA!!! 

 3 SO  19.30  e. Bogosian SEx, DROgy A HAFO PRACHů 

 4 NE  19.30  J. Dušek, o. smeykal, M. Buzzi L2: bRáNA žIvOTA! 

 5 PO  19.30  A. P. Čechov TřI SESTRy 

 6 úT  19.30  A. a v. Mrštíkové mARyšA 

 7 ST  19.30  v. klemens STřÍHALI DOHOLA JOSEFA kAINARA 
 

 9 Pá  10.00
   19.30  l. vagnerová: mAH HuNT 
    lenka vagnerová & company

 10 SO  17.30  l. vagnerová AmAzONky 
    lenka vagnerová & company

 11 NE  19.30  l. vagnerová AmAzONky 
    lenka vagnerová & company

 12 PO  19.30  D. Zábranský kONzERvATIvEC 
    + Debata s tvůrci po představení

 13 úT  19.30  D. Zábranský kONzERvATIvEC

 14 ST  19.30  e. Jelinek vzTEk Ds Kolonie, host

     NOC DIvADEL
 17 SO 17.00  l. Ménard NEž všE zAČALO… otevřená zkouška 
    lenka vagnerová & company
   19.00  v. Čermáková a skupina luces de Bohemia
    TřI OCHuTNávky šPANěLSkéHO DRAmATu 
    scénické čtení, foyer
   20.00  D. Zábranský kONzERvATIvEC
   22.00  RumbALgIA CANDELA Koncert, foyer

 23 Pá  19.30  l. Ménard NEž všE zAČALO… veřejná generální 
    zkouška, lenka vagnerová & company

 24 SO  19.30  PREmIéRA 
    l. Ménard NEž všE zAČALO… 
    lenka vagnerová & company

 27 úT  20.00  c. thill bLACkOuT INDEPENDENT LITTLE LIES
    luxembourg, Pražský divadelní festival německého 
    jazyka

 28 ST  19.30  l. Ménard NEž všE zAČALO… 
    lenka vagnerová & company

 29 ČT  19.30  l. Ménard NEž všE zAČALO… 
    lenka vagnerová & company

     váNOČNÍ FESTIvAL
 30 Pá 19.30  l. vagnerová, f. Hrubín LEšANSké JESLIČky 
    lenka vagnerová & company

 2 Pá  19.00  v. Mašková, P. khek ČAPEk

 3 SO  17.00  r. Gervais, s. Merchant kANCL

 5 PO  15.00
   19.00  v. Mašková, P. khek ČAPEk

 6 úT  19.00  J-c. carrière kONkuRz

 7 ST  10.00  v. Mašková, P. khek ČAPEk
   19.00  ch. Giudicelli PREmIéRA mLáDÍ 
    + Prohlídka divadla po představení

 8 ČT  19.00  A. Goldflam řEDITELSká LóžE Host Agentura FDA

 10 SO  17.00  e. kishon ODDACÍ LIST

 12 PO  19.00  f. Zeller OTEC + Prohlídka divadla po představení

 14 ST  15.00  
   19.00  k. legátová žELARy

 15 ČT  19.00  l. nowra NOC bLázNů

 16 Pá  19.00  D. Drábek kANIbALky

    NOC DIvADEL
 17 SO 18.30
   19.00  Prohlídka zákulisí
   20.30  D. Drábek kANIbALky

 20 úT  19.00  e. kishon ODDACÍ LIST 
    + Prohlídka divadla po představení

 21 ST  19.00  D. Drábek kANIbALky

 22 ČT  19.00  r. Gervais, s. Merchant kANCL Zadáno

 23 Pá  19.00  f. M. Dostojevskij IDIOT

 24 SO  19.00  A. P. Čechov STRýČEk váňA Derniéra

 26 PO  19.00  D. Drábek kANIbALky

 27 úT  19.00  e. Albee kDO SE bOJÍ vIRgINIE wOOLFOvé?

 29 ČT  19.00  c. Giudicelli PREmIéRA mLáDÍ Zadáno

 30 Pá  19.00  k. legátová žELARy

 1 ČT 19.00 B. a A. Peasovi, M. Hanuš PROČ mužI NEPOSLOuCHAJÍ 
    A žENy NEumÍ ČÍST v mAPáCH Zadáno

 2 Pá  19.00  J. Janků, P. svojtka 60‘S ANEb šEDESáTky

 3 SO  17.00  t. firth HOLky z kALENDářE + Prohlídka divadla po představení

 5 PO  10.00  J. Werich, G. skála LAkOmá bARkA Pro školy

 6 úT  19.00  r. sonego, r. Giordano vÍm, žE vÍš, žE vÍm…

 7 ST  19.00  J. Janků, P. svojtka 60‘S ANEb šEDESáTky + Prohlídka divadla po představení

 8 ČT  19.00  H. Galron ImAmmA

 9 Pá  19.00  e. Bond mOřE Zadáno

 10 SO  14.00  J. Janků, P. khek TANČÍRNA 1918–2018
   17.00  HORNÍČEk 100 vernisáž a matiné ve foyer
   19.00  J. Janků, P. khek TANČÍRNA 1918–2018

 11 NE  19.00  k. Huff DEšTIvé DNy Pronájem Divadlo ungelt

 12 PO  19.00  B. a A. Peasovi, M. Hanuš PROČ mužI NEPOSLOuCHAJÍ 
    A žENy NEumÍ ČÍST v mAPáCH Zadáno

 13 úT  19.00  r. Harwood NA mISkáCH vAH

 14 ST  19.00  W. russell SHIRLEy vALENTINE + Prohlídka divadla po představení

 16 Pá  19.00  f. von schirach TEROR

     NOC DIvADEL
 17 SO 17.00  J. Janků, P. khek TANČÍRNA 1918–2018
   20.00  TANEČNÍ CESTA kOLEm SvěTA

 18 NE  19.00  e. De filippo FILumENA mARTuRANO Benefiční představení

 19 PO  19.00  A. s. Puškin EvžEN ONěgIN

 20 úT  19.00  J. Janků, P. svojtka bEDřICH SmETANA: THE gREATEST HITS Zadáno

 21 ST  19.00  H. Galron ImAmmA + Prohlídka divadla po představení

 22 ČT  19.00  r. sonego, r. Giordano vÍm, žE vÍš, žE vÍm…

 23 Pá  19.00  W. russell SHIRLEy vALENTINE

 24 SO  17.00  l. rosten PAN kAPLAN má TřÍDu RáD

 25 NE  11.00
   17.00  fÍHA tralala ROk Pronájem

 26 PO  19.00  l. rosten PAN kAPLAN má TřÍDu RáD

 27 úT  19.00  B. a A. Peasovi, M. Hanuš PROČ mužI NEPOSLOuCHAJÍ 
    A žENy NEumÍ ČÍST v mAPáCH Zadáno

 28 ST  19.30  e. Bond mOřE + lektorský úvod před představením

 29 ČT  9.30  J. Janků ČESké váNOCE Pro školy
   19.00  J. Janků ČESké váNOCE + Prohlídka divadla po představení

 30 Pá  18.00  D. Mamet LISTOPAD Zadáno

AkTuáLNÍ INFORmACE 
O PROgRAmu NALEzNETE NA 
www.mESTSkADIvADLAPRAzSkA.Cz
změNA PROgRAmu vyHRAzENA

ROKOKO KOMEDIEAbC11
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     váNOČNÍ FESTIvAL
 1 SO 14.00  J. lesák a kol. JEžÍšEk SuPERSTAR 
    Malé divadlo/jihočeské divadlo, české Budějovice
   16.00  H. ch. Andersen SNěHOvá kRáLOvNA 
    Toy Machine, foyer
   18.00  P. vašíček vyšLA HvězDA NAD bETLémEm 
    Divadlo DrAK, Hradec Králové
   20.00  ADvENTNÍ kOLEDIvy Divadlo 100 opic, foyer 

 2 NE 15.00  H. ch. Andersen SNěHOvá kRáLOvNA 
    Západočeské divadlo v chebu
   17.00  t. Běhal bETLém Toy Machine, foyer
   18.00  J. vašíček zATRACENý DěCkO Divadlo 100 opic, foyer

 3 PO  19.30  LACO DECzI & CELuLA NEw yORk Koncert

 4 úT  19.30  l. vagnerová AmAzONky lenka vagnerová & company

 5 ST  19.30  l. vagnerová gOSSIP lenka vagnerová & company

 6 ČT  19.00  křest knihy Dominika Melichara mIzANSCéNy Foyer 

 10 PO  19.30  D. Zábranský kONzERvATIvEC

 11 úT  19.30  D. Zábranský kONzERvATIvEC

 12 ST  19.30  D. Zábranský kONzERvATIvEC

 13 ČT  17.00  váNOČNÍ TANEČNÍ SCéNA 2018 
    Pronájem Taneční centrum Praha

 14 Pá  17.00  váNOČNÍ TANEČNÍ SCéNA 2018 
    Pronájem Taneční centrum Praha

 15 SO  16.00 
   19.00  všECHNO JE JEDNO Pronájem Taneční studio emotion

 16 NE  16.00 
   19.00  všECHNO JE JEDNO Pronájem Taneční studio emotion

 17 PO  19.30  l. Ménard NEž všE zAČALO… 
    lenka vagnerová & company

 18 úT  19.30  l. Ménard NEž všE zAČALO… 
    lenka vagnerová & company

 19 ST  11.00  Podle H. Ibsena NEPřÍTEL LIDu otevřená zkouška, 
    lachende Bestien

 20 ČT  19.30  e. Jelinek vzTEk Ds Kolonie, host

 22 SO  15.00 
   19.30  l. vagnerová, f. Hrubín LEšANSké JESLIČky 
    lenka vagnerová & company

 31 PO  17.00  l. vagnerová gOSSIP lenka vagnerová & company

     váNOČNÍ FESTIvAL
 1 SO 18.00  k. Dušková a B. Jandová CESTA k bETLému 
    Horácké divadlo jihlava

 2 NE 14.00  Z. Jecelín OLAF A SNěžNý DRAk Divadlo lampion, 
    Kladno
   17.00  A. klimešová a kol. S vůNÍ PERNÍku KAlD DAMu

 3 PO  19.00  e. Albee kDO SE bOJÍ vIRgINIE wOOLFOvé?

 4 úT  19.00  P. riera HODINA PřED SvATbOu 50. repríza

 5 ST  19.00  e. kishon ODDACÍ LIST

 6 ČT  19.00  l. nowra NOC bLázNů

 7 Pá  11.00  J. Pommerat zNOvuSJEDNOCENÍ kOREJÍ veřejná 
    generální zkouška
   19.00  r. Gervais, s. Merchant kANCL

 8 SO  19.00  1. PREmIéRA 
    J. Pommerat zNOvuSJEDNOCENÍ kOREJÍ

 10 PO  19.00  ch. Giudicelli PREmIéRA mLáDÍ + Prohlídka divadla 
    po představení

 11 úT  10.00  k. legátová žELARy Pro školy
   19.00  D. Drábek kANIbALky

 12 ST  19.00  2. PREmIéRA
    J. Pommerat zNOvuSJEDNOCENÍ kOREJÍ

 13 ČT  15.00 
   19.00  v. Mašková, P. khek ČAPEk

 14 Pá  19.00  D. Drábek kANIbALky

 15 SO  17.00  l. nowra NOC bLázNů

 17 PO  19.00  v. Mašková, P. khek ČAPEk

 18 úT  19.00  J. Pommerat zNOvuSJEDNOCENÍ kOREJÍ

 19 ST  19.00  f. Zeller OTEC

 20 ČT  19.00  e. kishon ODDACÍ LIST + Prohlídka divadla 
    po představení

 21 Pá  19.00  D. Drábek kANIbALky + Prohlídka divadla 
    po představení

 22 SO  17.00  f. Zeller OTEC

 27 ČT  19.00  v. Mašková, P. khek ČAPEk

 28 Pá  19.00  r. Gervais, s. Merchant kANCL

 29 SO  17.00  e. kishon ODDACÍ LIST

 31 PO  15.00 
   19.00  ch. Giudicelli PREmIéRA mLáDÍ

      váNOČNÍ FESTIvAL
 1 SO 14.00  J. J. ryba ČESká mšE váNOČNÍ Dětská opera Praha
    19.00  J. Janků ČESké váNOCE 

 3 PO  19.00  B. a A. Peasovi, M. Hanuš PROČ mužI NEPOSLOuCHAJÍ 
     A žENy NEumÍ ČÍST v mAPáCH Zadáno 

 4 úT  19.00  r. sonego, r. Giordano vÍm, žE vÍš, žE vÍm… + Prohlídka divadla po představení

 5 ST  19.00  l. rosten PAN kAPLAN má TřÍDu RáD + Prohlídka divadla po představení

 6 ČT  19.00  D. Mamet LISTOPAD Zadáno

 7 Pá  19.00  t. firth HOLky z kALENDářE

 8 SO  17.00  H. Galron ImAmmA

 9 NE  15.00
    19.00  váNOČNÍ kONCERT ORCHESTRu váCLAvA HybšE 2018 Pronájem

 10 PO  18.00  J. Janků, P. khek TANČÍRNA 1918–2018 Zadáno

 11 úT  19.00  r. sonego, r. Giordano vÍm, žE vÍš, žE vÍm… + Prohlídka divadla po představení

 12 ST  19.00  r. sonego, r. Giordano vÍm, žE vÍš, žE vÍm… 

 13 ČT  19.00  J. Janků, P. svojtka 60‘S ANEb šEDESáTky Zadáno

 14 Pá  10.00  J. Janků ČESké váNOCE Pro školy
    19.30  e. Bond mOřE + lektorský úvod před představením

 15 SO  14.00  J. Janků ČESké váNOCE 
    16.00 HORNÍČEk 100 kavárna ABc
    18.00  J. Janků ČESké váNOCE

 16 NE  19.00  k. Huff DEšTIvé DNy Pronájem Divadlo ungelt

 17 PO  10.00  J. Janků ČESké váNOCE 100. repríza, pro školy
    19.00  J. Janků, P. svojtka 60‘S ANEb šEDESáTky Zadáno

 18 úT  10.00  J. Janků ČESké váNOCE Pro školy
    19.00  B. a A. Peasovi, M. Hanuš PROČ mužI NEPOSLOuCHAJÍ 
     A žENy NEumÍ ČÍST v mAPáCH

 19 ST  10.00  J. Janků ČESké váNOCE Pro školy
    19.00  B. a A. Peasovi, M. Hanuš PROČ mužI NEPOSLOuCHAJÍ 
     A žENy NEumÍ ČÍST v mAPáCH

 20 ČT  10.00
    19.00  J. Janků, P. khek TANČÍRNA 1918–2018

 21 Pá  10.00  A. s. Puškin EvžEN ONěgIN Pro školy
    19.00 W. russell SHIRLEy vALENTINE

 22 SO  17.00  W. russell SHIRLEy vALENTINE

 26 ST  16.00  J. Janků ČESké váNOCE

 27 ČT  19.00  H. Galron ImAmmA

 28 Pá  19.00  t. firth HOLky z kALENDářE + Prohlídka divadla po představení

 29 SO  14.00
    19.00  J. Janků, P. khek TANČÍRNA 1918–2018

 30 NE  14.00
    18.00  J. Janků ČESké váNOCE Derniéra

 31 PO  15.00
    19.00  J. Janků, P. svojtka 60‘S ANEb šEDESáTky

ImAmmA
HADAR gALRON
REžIE: PETR SvOJTkA

Současná hra o radostech a strastech 
moderního mateřství. Sedm žen z jedné 
rodiny, všechny žijí po svém, ale mají něco 
společného, každá řeší, jak nejlépe naplnit 
své ženské poslání. v této komediální revue 
odkryjeme pocity prvorodičky, nahlédneme 
do vnitřního boje matky – kariéristky, nebo 
zjistíme, jak to dopadne, když mladá hereč-
ka nechtěně otěhotní. v inscenaci ovšem 
nechybí ani opačný pohled, tedy jak děti 
různého věku vnímají své matky a budují si 
své místo ve světě.

AbC 21. 11. 19.00
 8. 12. 17.00
 27. 12. 19.00 

kONzERvATIvEC
DAvID zábRANSký
REžIE: kAmILA POLÍvkOvá

máme dojem, že umíme určit, kdy přesně se 
co stalo. věříme v posloupnost. v časovou 
osu. mnohé věci a události jsme očíslovali. 
války a republiky mají své dané pořadí, víme 
co a kdy slavit. ve skutečnosti však máme 
jen moře času. (moře, které nás jednou 
pohltí.) každá minuta pohromadě je zázrak, 
zastavme se tedy na chvíli a uctěme spo-
lečně přítomný okamžik. Inscenací nové hry 
o významu oslav dějinných událostí pokra-
čuje spolupráce autora Davida zábran-
ského, režisérky kamily Polívkové a herce 
Stanislava majera.

kOmEDIE  12. + 13. 11. 19.30
 10. + 11. + 12. 12. 19.30

AkTuáLNÍ INFORmACE 
O PROgRAmu NALEzNETE NA 
www.mESTSkADIvADLAPRAzSkA.Cz
změNA PROgRAmu vyHRAzENA
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10 / František Kupka v Národní galerii
28 / Rozhovor s Petrem Písaříkem
42 / Ruské a ukrajinské exilové umění

10 /

28 /

42 /

99 Kč / 4,70 / 4,70 / ¤10říjen 2018

art+antiques
měsíčník o umění, architektuře, 
designu a starožitnostech

artcasopis.cz

LIDé
A ObRAzy

SImONA STAšOvá

Simona Stašová (*1955) přišla do městských 
divadel pražských v roce 1991, nejprve spolu-
pracovala s Divadlem k a současně hostovala 
v Divadle za branou II či Činoherním klubu. Od 
sezony 1993/94 se pravidelně objevo vala na 
scéně Divadla AbC. v současné době ji zde 
můžete vidět ve dvou inscenacích – shir ley 
Valentine a Vím, že víš, že vím... Je vyhledáva-
nou filmovou a televizní herečkou. Nejvýraz-
nější filmové a televizní role jí nabídli režiséři 
karel Smyczek (nemocný bílý slon, seriál 
Místo nahoře), Jan Hřebejk (Pelíšky) a Filip 
Renč (román pro ženy).

NA TOmTO mÍSTě 
vám buDEmE 
PRAvIDELNě 
PřEDSTAvOvAT 
uměLCE SPJATé 
S měSTSkýmI DIvADLy 
PRAžSkýmI. CHCEmE 
TAk ČINIT NETRADIČNě 
– POmOCÍ JEJICH 
ObLÍbENýCH ObRAzů 
zE žIvOTA.

loni smetla povodeň školu v keni, proto jsem 
se rozhodla, jako patronka Adopce na dálku, 
uspořádat na její obnovu benefiční předsta-
vení v divadle ABc. loni jsme hráli shirley 
valentine a z výtěžku z představení jsme už 
jednu školu postavili. letos v tom pokraču-
jeme – 18. listopadu v 19.00 v divadle AbC 
budeme hrát představení Filumena Martu-
rano. A věřte, že každá koruna z prodaného 
lístku poletí do keni. Divadelní komedii Filu-
mena Marturano jsem měla v hlavě přes třicet 
let, čekala jsem, až do ní věkem i zkušenostmi 
dozraju. Pro mě i pro sváťu skopala je čest, že 
filumenu a Domenica hrajeme po takových 
velikánech jako je sophia loren a Marcello 
Mastroiani, kteří je ztvárnili ve filmu Manžel-
ství po italsku. 

když se mě někdo zeptá, proč tolikrát do 
roka hraji charitativní představení, odpoví-
dám, že tam někde nahoře chci mít protekci. 
ráda bych, aby ta síla nahoře pro mě udělala 
to, co nemůžu ovlivnit, to znamená, aby mí 
synové byli zdrávi a šťastní.

SImONA A JIřINA
v roce 1957 vzal Jan Werich moji maminku 
Jiřinu Bohdalovou do angažmá a od té doby 
jsem s ní chodila na zkoušky i představení. 
když zavřu oči, tak poslepu dojdu dolů do 
ladírny a do orchestřiště, kde hrával dirigent 
karel vlach. v divadelním klubu zase o pře-
stávkách hrál na klavír Josef Zíma a motala 
jsem se tam pod nohama stelle Zázvorkové, 
květě fialové, Josefu Bekovi, Mirku lipskému… 
Divadlo ABc je moje láska. tady jsem byla čtr-
náct let v angažmá a nyní jsem čtrnáctý rok 
stálým hostem. Je to už kus života.

v řÍmě S OLDřICHEm vÍzNEREm 
Jsem si jistá, že jsem byla v minulém životě 
toulavou kočkou v Římě. těžko vám to dokážu, 
ale musíte mi věřit. A museli se mnou na těch 
ulicích v Římě dobře zacházet, protože 
v tomto životě se tam velice ráda vracím.

mAmADOu A OSmAN
Před patnácti lety přinesl někdo do divadla 
fotky čtyřiadvaceti černoušků, že je můžeme 
na dálku adoptovat – to znamená umožnit jim 
vzdělání. kolegové si rozebrali ty nejmenší 
a nejroztomilejší a na mě zbyl nejstarší, devíti-
letý Mamadou Diallo z Guiney. Dnes mu je 
dvacet čtyři roků a studuje vysokou školu. 
stále je mým adoptivním synem. Před čtyřmi 
lety jsem adoptovala tehdy pětiletého 
osmana Burmana z keni. Mamadou mi píše 
francouzsky krásné dopisy a osman kreslí 
obrázky, ale už se umí i podepsat a tiskacími 
písmeny napsat, co nakreslil.

AmORE PER TuTTI
na jaře roku 1986 jsem měla svatbu s italským 
profesorem umění eusebiem ciccottim. náš 
velký přítel a vynikající malíř karel laštovka 
nám jako svatební dar namaloval obraz, který 
nazval Amore per tutti, tedy lásku pro kaž-
dého. Za pár měsíců odešel tam nahoru, bylo 
mu pouhých devětačtyřicet. takových kama-
rádů, jako byl karel laštovka, mám jenom pár.Připravila LENkA DOmbROvSká
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DAvID CAJTHAmL (*1959) vystudo-
val architekturu a scénografii u svě-
toznámého profesora Josefa 
Svobody na všuP v Praze a věnuje 
se malířství, sochařství, keramice, 
grafice, literatuře i poezii. každý 
den vytvoří alespoň jedno drobné 
dílo, které se týká běžných, všed-
ních situací. mají formu deníkových 
zápisků, rychlých skic nebo třeba 
milostných dopisů. Jeho dílo je 
zastoupeno ve sbírkách Národní 
galerie v Praze i v Památníku národ-
ního písemnictví, má za sebou 
desítky samostatných výstav. Je 
členem hudební kapely Dekadent-
Fabrik. žije a tvoří v makotřasech 
nedaleko Prahy. 

„David cajthaml je z rodu snivců, za měsíčních nocí jej potkáte, jak se loudavě prochází 
ulicemi města Perla, na nárožích klábosí s plešatými nevěstkami i heroickými vrahy, aby 
nad ránem usínal schoulený v netopýřím loži, společně s kocouřími kůžemi a magnetickými 
kameny. když se pak probouzí, nevrle plive své poztrácené myšlenky, které jsou prolezlé 
skleněnými bakteriemi zapomenutých tónů v mrtvolně zářivých výkřicích samoty. Začíná 
nový den, deštivě zelený, prosycený výpary melancholie, sny se probouzejí a slunce uléhá 
k spánku do mělkých hrobů plných křišťálových krys. David cajthaml začíná hrát svou 
nekonečnou píseň, magickou litanii ze světa, který nikdo jiný nezná a nepozná, dokud se 
jí bezvýhradně nepoddá a neztratí se v jejích harmoniích a tónech.“

OTTO m. uRbAN (DJ satan)

výTvARNé TERITORIum

DAvID CAJTHAmL
mAmINkA

2016
50 × 60 × 7 cm
PLASTICká kRESbA

DÍLO DAvIDA CAJTHAmLA 
můžETE vIDěT v DIvADLE kOmEDIE 
v PROSINCI 2018


