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S veľkým zármutkom musíme tým 
pozostalým, ktorí ešte zostali, ozná-
miť, že zopár jeho vraj blízkych a aj 
samotný Kráľ Lear včera umreli. On 
bude ešte chvíľu moknúť, ale počas 
festivalu už našťastie neumrie. Kto 
sa teda nestihol prísť pozrieť, má... 
povedzme že smolu. 
Európania tu už pár rokov, podľa 
vyjadrení zo všetkých strán sú a je 
úplne samozrejmé, že  neumreli a dnes 
budú na festivale opäť. Tentokrát však 
už v ľudskejšom čase, teda o 17:00. 
A organizátori sľúbujú, že to určite 
nebude po vyše trojhodinovom boji 
s umierajúcim kráľom, tak ako to 
bolo včera.
Okrem Európanov prídu dnes do Olo-
mouca aj herci z Hradca Králové. Tí, 
čuduj sa svete, nám hneď po príchode 
budú dve hodiny ukazovať, ako sa má 

správne odchádzať. Nebojte sa. Už to 
nebude iba tak naoko, ako v cirkuse. 
Oni naozaj odídu. Preto si nezabud-
nite fotoaparáty. To pre prípad, že by 
náhodou odišli nadobro.
Keďže ľudia z Hradca Králové tu 
sú, ako som vravel, iba chvíľu, pred-
stavenie Osmdesátdevět pôjde dnes 
dvakrát. Treba však vysvetliť, že to 
číslo určite nie je kapacita sály. A preto 
sa netešte, nemôžete si podľa svojej 
ľubovôle vybrať ktorýkoľvek termín. 
Predstavenie totiž nebude predstavením, 
ale plnohodnotným... ťažko povedať 
čím, určite však príďte. Len ťažko sa 
vám ešte inokedy podarí vyskúšať si 
revolúciu na vlastnej koži. Ťažko sa 
mi však rozhoduje, či je tento fakt 
dobrý, alebo zl... alebo nie.

Matej Moško

Odchody a príchody 
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čtvrtek 14. 5. 2009
10:00 a 22:00 | Divadlo hudby
Havel–Honzírek–Macek–Kačer

OSMDESÁTDEVĚT 
– trenažér jedné 
revoluce
Divadlo Feste
Originální propojení klasických 
divadelních postupů s interaktivní 
rekonstrukcí jednání mezi Občan-
ským fórem a zástupci totalitní moci 
v listopadu 1989.
Režie: Jiří Honzírek 

17:00 | Konvikt | divadelní sál
Adámek–Musilová–Kopecký

EVROPANÉ
Boca Loca Lab
Scénická kompozice inspirovaná nej-
otřepanějšími mediálními frázemi 
a novinovými titulky posledních let. 
V co se převtělila dnešní jednotná 
evropská identita? Existuje vůbec 
někdo jako Evropan...?
Režie: Jiří Adámek

19:00 | Moravské divadlo
Václav Havel

ODCHÁZENÍ
Klicperovo divadlo 
Hradec Králové
Inscenace nejnovějšího textu nejvý-
znamnějšího českého dramatika 2. 
poloviny 20. století v nastudování 
Havlova dvorního režiséra a divadel-
ního souputníka Andreje Kroba. 
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Rozhovor s hercem Davidem Pracha-
řem o Faustovi, o touze přesáhnout 
vlastní nízkost, o vyčpělosti idejí ve 
státě českém i o dýchatelnosti pod 
vrstvou fáče a hlíny.

Co se skrývá pod názvem insce-
nace Neúplný sen? Vždyť ve své 
podstatě žádný sen nemůže být 
celistvý a  úplný. V jakém slova 
smyslu jej vnímáte vy?
Fernando Pessoa, z jehož díla jsme 
v inscenaci vycházeli, v Knize neklidu 
zmiňuje vlastní náhled na skutečnost 
v tom smyslu, že považuje realitu, 
v níž žil, za jaksi neúplnou, ne zcela 
důležitou (nebavila ho práce, Fausta 
sepisoval celý život a stejně ho nedo-
končil). Viděl skutečně plný život 
člověka v dimenzi snů. Snad proto 
jsme vybrali spojení „neúplný sen“, 
které obě roviny propojuje.  
V souvislosti s mottem letošního 
festivalu by mě zajímalo, v čem 
spatřujete onu základní ideu vaší 
inscenace? 
Jedinou jistotou je nejistota... Tak nějak 
vyznívá Pessoův Faust (narozdíl od 
Marlowova zaměřeného na víru a na 
široce epického Goethova). Autor se 
dostal na určitou hranici atmosféry, 
kosmu, snu a přitom zůstává pevně 
spjat s pozemským světem s potře-
bou konečného zúčtování se životem. 
Nemluvím o nějakém pesimismu, ale 
o prostém faktu, že každý člověk se 
v určitém životním úseku dozvídá 
o tom, že polovinu života má za 
sebou - přinejlepším tu kratší polo-
vinu (smích) - a popadá ho (stejně 
jako Fausta) určitá touha po nesmrtel-
nosti. Zároveň se ale bojí nekonečného 
bytí, protože to je krok do neznáma.  
Ideový souboj vidím v oscilaci mezi 
těmito dvěma touhami.
Zůstaneme-li u faustovské tematiky, 
nabízí se porovnání s vaší dřívější 
rolí Fausta v Marlowově hře, za kte-
rou jste dostal cenu Alfréda Radoka. 
Čím vás postava upoutala, že jste 
se k ní po letech vrátil?
Kohokoliv, kdo projde stejně jako 
já určitým kusem života, musí 
Faust chytit. Určité nashromážděné 
emoce se najednou stávají výraz-
nějšími, důležitějšími, palčivějšími 
– neschopnost k činu, snaha vymanit 
se z tohoto „možného světa“, kterého 

jsme přesyceni (počínaje reklamami 
a americkými akčními filmy konče). 
Vše spojuje touha po nadpozemském 
životě. Nemluvím jen o technic-
kých vymoženostech dnešní doby 
(schopnost doletět na Mars, skočit 
padákem, potopit se do hlubin moře), 
ale zejména o duševní stránce člo-
věka, která potřebuje udat vlastnímu 
životu smysluplnost, cíl, práci, jež ho 
bude naplňovat.
Osudové otázky se v různých pojetích 
Fausta jemně odlišují, ale ve své pod-
statě zůstávají stejně pravdivé.  
Pessoův Faust je jakýmsi nedokon-
čeným fragmentem, který otevírá 
prostor k improvizaci, s níž v insce-
naci hojně pracujete. Do jaké míry 
jsou hranice a zaměření improvi-
zací dány?
Výchozí text je na pouhých deset stran, 
které by se daly odehrát během pat-
nácti minut. Představení ale trvá 
v rozmezí hodina dvacet až hodina 
padesát minut, takže naprostou vět-
šinu představuje akce na jevišti. Ne 
text, ale „ono nad textem“. Díky 
improvizacím se od premiéry insce-
nace změnila poměrně zásadně, 
téměř většinově. Něco se postupem 
času ustálilo, něco se vytváří nově 
představení od představení. Znovu 
se tak obnovuje energetický náboj 
na jevišti i v hledišti.
Bavíme-li se o energii v divadle, já 
jako divák jsem se cítila po zhlédnutí 
Neúplného snu celkem vyčerpaná. 
Jak na tom býváte vy?
Sledovat a hrát – to jsou dva odlišné 
úkoly. Já, jakmile se vyburcuji k vý-
konu pozdě večer, nabíjím se energií 
jak po vypití tří šálků kafe naráz. Ani 
zafačování obvazy a zasypání hlínou 
mi nějak zásadně nevadí – dýchat se 
pod tím dá a to je hlavní (smích). 
Spolu s režisérem Nebeským pra-
cujete již dlouhou řadu let, hodláte 
v tom pokračovat?
Doufám, že ano. S Jirkou se známe 
strašlivě dlouho, téměř pětadvacet let, 
a máme oboustrannou touhu se čas od 
času vidět. Oba ale taky máme velké 
rodiny, takže skloubit chod domác-
ností jde velmi těžce. Nezbývá nám 
než potkat se nad společnou prací, 
která, obohacená o funkci setká-
vání přátel po dlouhé době, se pro 
nás stává nesmírně důležitou.  

Jaké jsou prozatímní ohlasy na Neú-
plný sen a plánujete v brzké době 
další společný projekt?
Kritika nám problémy nedělá, psali o nás 
zatím celkem pěkně (smích). Dokonce 
máme v Praze jakýsi fanclub, který 
chodí na každé představení a sleduje 
vývoj a změny inscenace. To nás těší. 
Ohledně budoucnosti... mluvili jsme 
s Pavlem Fajtem o Donu Quijotovi, 
ale vše je zatím v plenkách, takže 
říct něco určitého ani nemůžu.  
V současné době působíte kromě 
domovského Národního divadla 
v Praze v několika menších kamen-
ných divadlech (Divadlo v Dlouhé, 
Divadlo na Vinohradech, Divadlo 
Kolowrat, Divadlo na Zábradlí 
aj.) i v menších experimentálních 
prostorách. Každý typ souvisí se 
specifickými inscenačními postupy 
– je vašemu srdci nějaký bližší? 
Každý prostor má něco do sebe. Určitě 
mě baví pracovat v místech jako NoD, 
Viola, La Fabrica, jež nejsou zcela spo-
jené jen s divadlem, ale i s tancem, 
pantomimou či hudebními perfor-
mancemi. Menší projekty mi otevírají 
možnost spolutvořit a to mě baví. Člo-
věk tam jen nehraje, ale spolupodílí se 
na celkovém tvaru inscenace, trénuje 
si přímý kontakt s publikem, poznává 
detailněji práci režiséra. Ne že bych 
já režíroval (smích)!!
V Národním divadle buďto obsazen 
jsem, nebo ne. Vybírat si moc nelze. 
Doplňuji to alespoň hostováním v ji-
ných divadlech, kdy mám možnost se 
setkat s dalšími režiséry (Bělohrad-
ská, Burešová, Rajmont, aj.). 

Jediná jistota je nejistota. A šmytec!
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Nevýhodou menších projektů je absence 
silného ekonomického zázemí, takže 
člověka pomalu víc užene zařizování 
věcí okolo, než samotná inscenace. 
Brnkl jste na finanční notu – jak 
vy vidíte budoucnost experimentál-
ního divadla v Čechách vzhledem 
k ekonomické krizi, jež se oblasti 
divadel dotkla a dotýká poměrně 
znatelně?
Budoucnost to rozhodně má – tento 
typ divadla vzniká zejména z inicia-
tivy mladých lidí, kteří sice na jednu 
stranu stárnou, ale na druhou stranu 
nám neustále dorůstají nové generace, 

toužící originálně ztvárnit život okolo 
nás. Navíc finanční náročnost těchto 
projektů není zas tak vysoká a do-
konce vím i o lidech, kteří si do toho 
investují vlastní úspory. 
Když už jsme u politiky, jak vní-
máte dvacetileté výročí sametové 
revoluce a jaké na ní máte vzpo-
mínky?
Zkoušeli jsme tenkrát v Divadle 
E.F.Buriana nějakou Strindbergovu 
hru. Hlavní ale byla tehdejší důleži-
tost divadla jako tribunálu lidu, který 
po něčem prahl, sršela z něj ener-
gie. Dnes po dvaceti letech se  po 

tom skvělém prahnutí stáváme tro-
chu vyčpělými. Nikdo se nedokáže 
vyburcovat, najít v sobě občanskou 
energii. Ideu. Škoda. 
Za chvíli začne druhé představení 
Neúplného snu na Floře, o čem právě 
teď sníte?
Momentálně o tom, že přestanu pra-
covat. Že vypnu, dva měsíce nebudu 
dělat vůbec nic, jen se budu starat 
o děti. 
Myslíte, že je to reálné?
Rozhodně není (smích)!

Za rozhovor děkuje
Hanka Svobodová

Rozhovor s dramaturgem insce-
nace Král Lear Danielem Mailingem 
a představitelem hlavní role Mariá-
nem Geišbergem.

Minulý rok ste dostali cenu Dosky 
za dramaturgický plán Rodinné 
striebro. Máte aj tento rok nejakú 
výraznú dramaturgiu?
M: No v podstate tento rok taký výrazný 
nie je, lebo my sme predsalen regio-
nálne divadlo a nemôžeme mať stále 
taký ambiciózny plán. V dohľadnej 
dobe chystáme ešte tvrdší a koncep-
čnejší dramaturgický plán ako Rodinné 
striebro. V druhej časti tejto sezóny sme 
sa okrem iného venovali aj „dorábke“ 
shakesperovskej trilógie rozbehnutej 
na prelome storočí. Najprv to bol 
Macbeth v réžii Vladimíra Morávka,  
potom robil maďarský režisér Alföldi 
Hamleta a teraz Ondro Spišák Kráľa 
Leara. Dramaturgicky to zo zvyškom 
sezóny až tak nesúvisí, ale potrebovali 
sme to dorobiť.
Vyberali ste režisérov shakespea-
rovskej trilógie podľa podobnej 
poetiky?
M: Pôvodne mal každý jeden titul 
robiť režisér zo susedných krajín V4. 
Vladimír Morávek za Českú repub-
liku, Alföldi za Maďarsko a dva roky 
dozadu sme mali dohodnutého pána 
Klatu z Poľska. On mal pôvodne robiť 
Richarda III. Bohužiaľ to nevyšlo, preto 
sa trilógia a jej zavŕšenie natiahlo až 
do roku 2009. 
Prišiel hosťujúci režisér Ondrej Spi-
šák do DABu s vlastnou koncepciou 
Leara?
M: S Ondrom sme sa najprv bavili o tom, 

či by to mohol byť Shakespeare, lebo 
dovtedy ho neinscenoval. Mal pocit, 
že má dostatok rokov a zrelosti na to, 
aby sa do toho pustil. Zdalo sa nám, 
že Lear je najlepší, lebo ukazuje úpa-
dok vo všetkých smeroch – v rodinných 
vzťahoch, ekonomický, spoločenský, 
kultúrny. To sa nám v čase krízy zdalo 
ako dobrý  titul.
Poďme priamo k inscenácii.  Kým je 
vo vašej interpretácii Edgar? 
M: Edgar je člen zlatej mládeže. 
Narozdiel od svojho brata Edmunda 
žije v dome otca, ktorý je vysoký 
štátny úradník. Nikdy nemusel pra-
covať, absolútne nie je zorientovaný 
v situácii. V dôležitej scéne, kde sa delí 
celé kráľovstvo sa stanú veľmi dôležité 
veci, ktoré ho poznačia. Na  Edgaro-
vom mieste je však Edmund, ktorý tam 
nemá čo robiť - je ľavobočok. Edgar 
je svojím bratom dokonale manipulo-
vateľný. Našou ambíciou bolo urobiť 

z Edgara mladíka, ktorý využíva svoje 
postavenie a peniaze iba na zábavu. 
Zrazu narazí, je vyhnaný a o všetky 
svoje výhody príde. Po udalostiach počas 
búrky má šancu na morálnu nápravu, 
no na konci sa vracia do pôvodných 
koľají a neberie si ponaučenie. Nechceli 
sme vytvárať čestné a kladné postavy 
lebo herci majú prirodzenú tendenciu 
posúvať svoje postavy do divácky sym-
patickejších rovín.
Čiže Edgar sa smeje utrpeniu 
svojho otca lebo je „členom zlatej 
mládeže“? 
M: Zámer bol postaviť staršie postavy 
do roviny autoritatívnych a militat-
ných rodičov.  V prípade Glostra ide 
o submisívnu a servilnú postavu voči 
vrchnosti. Edgar nemá nijaké citové 
väzby na svojho otca.
G: Vzťah syna a otca je ambivalentný. 
Nie je taký jednoduchý. Z katolicizmu 
a socializmu máme naoktrojované, že 

Lear je v čase krízy dobrý titul
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Začátek klasické tragédie W. Shake-
speara připomíná pohádku Sůl nad zlato, 
avšak tematizuje boj o moc. Stárnoucímu 
Learovi, který přenechal království mar-
nivým dcerám, podobně jako kancléři 
Riegerovi z Havlova Odcházení nedo-
chází, že už není „u kormidla dějin“. 
Opus Ondreje Spišáka královu cestu 
k prozření sleduje v celé šíři, předkládá 
spektákl pro velké jeviště. 
Jednoduchá náznaková scéna Fran-
tiška Liptáka je založena na měnícím 
se červeno-černém pozadí, tvořeném 
spouštěnými oponami. Velkolepý příchod 
krále v úvodu inscenace podtrhuje rozvi-
nutí červeného koberce, jenž s oponami 
vytváří pomyslný (anglický i křesťan-
ský) kříž. Koberec je posléze vytažen 
vzhůru na znamení nového pořádku, 
ke kterému dal král souhlas. Prázdné 
černé jeviště pak zabydlují pouze barely, 
na něž herci hrají jako na bubny, odpo-
čívají na nich, popřípadě je využívají 
k úkrytu. 
Kostýmy s historizujícími i stylizují-
cími prvky působí překombinovaně, 
což má za následek neucelenost insce-

nace. Vedle sebe například stojí Kent 
celý v černé kůži a napudrovaný sluha 
s fragmentem rytířské zbroje. Nebo je 
rozpor záměr?
Velká herecká gesta, mizanscéna s 
geometricky rozmístěným kompar-
sem i hravé detaily – to vše Spišákova 
inscenace obsahuje. Modernímu pojetí 
klasiky, o které se režisér chtěl poku-
sit, by prospěly razantnější úpravy 
textu. Rozsáhlá Shakespearova před-
loha skýtá temporytmická  úskalí, se 
kterými inscenace zavile bojuje. K zob-
razení vypjaté (ba klíčové) scény bouřky 
inscenátoři využili zvukové (reproduk-
tory, valení barelů) i vizuální efekty 
(světelné střihy). Lear s doprovodem 
bloudí krajinou, zatímco se na ochozu 
veselí jeho intrikující dcery. Kontrast 
chaosu (bouře) a bezpečí domova, ze 
kterého byl vyhnán, doslovují simul-
tánně probíhající scény.
Některé deklamace pronášené do publika 
působí až zcizujícím dojmem. Zvláště 
v závěru dostala inscenace parodický 
ráz při scéně Learova shledání s Corde-
lií, kdy baletící sluha rozprašuje parfém 

na znamení francouzské domoviny. To 
ale nemá opodstatnění v předchozích 
dvou hodinách představení, pojatých 
zcela iluzivně.
Novum pro mě představuje inter-
pretace vztahů postav. Francouzský 
král, Cordeliin nastávající, je ve věku 
jejího otce Leara. Nepřekvapí proto, 
když v závěru vyplyne na povrch její 
cit ke Kentovi. Cornwall získal homo-
sexuální orientaci a Edgar podlého 
Edmunda nezabije v souboji, nýbrž 
zásahem do zad. Postavy Learových 
dcer Goneril a Regan jsou vyloženy 
jako předpojatě záporné, změna však 
nastala ve větším počtu erotických scén. 
Spišákova řemeslně velmi dobře odve-
dená inscenace pro mě přesto zůstává 
tradičním pojetím příběhu. Chybí mi 
v ní aktualizace a výklad. Informace 
o sociálně-demokratickém směřování 
země nepostačuje. V závěru představení 
jsem se proto nemohla ubránit myšlence, 
že mi  chybí, aby mrtvé do přítomných 
barelů naložili, polili kyselinou a vho-
dili do Orlické přehrady.

Martina Pavlunová

(O)sudový Shakespeare

otec a syn je nejaké puto, ale v skutoč-
nosti je to tak, že syn vykopne otca ešte 
aj zo smetiska. Veď sa pozrite okolo 
seba, v prírode je to úplne normálne. 
Tak to robia všetky zvery na svete a aj 
človek je zver.
Je aj Kordélia pokrytec? Na pikniku 
sa romanticky bozkáva s Kentom, 
kým jej otec za chrbtom leží v bez-
vedomí...
M: Lear je ale v lekárskej opatere 
a spí. Kordélia je vlastne prítomná 
pri jeho prebúdzaní… Ona je vlastne 
normálna baba nasilu žijúca v nešťast-
nom vzťahu. Kent je najčestnejší člen 
Learovho kráľovského dvora, preto je 
Kordélia oveľa radšej, ak sa stretne s ním 

než s otcom, ktorý sa k nej zachoval 
zle. Samozrejme jej na otcovi záleží, 
ale majú veľmi zložitý vzťah.
Miluje teda vaša Kordélia svojho 
otca?
M: Svojím spôsobom áno, ale má na to 
minimum objektívnych dôvodov. 
G: Na mieste by bola aj otázka, aký je 
Learov vzťah k dcéram. Zrejme majet-
nícky, ješitný a v podtexte aj sexuálne 
vypätý. 
Do akej miery sa snaží vaša interpre-
tácia reagovať na súčasné dianie na 
slovenskej politickej scéne?
M: Ambícia reagovať tu bola, pretože 
ten príbeh je o odstránení autoritatívnej 
moci generácie otcov, ktorí predsta-

vujú určitú formu režimu. Pre nás bola 
dôležitá postava Albanyho. On v scéne 
doležitých udalostí povie iba jednu vetu 
- „ Miernite sa, pane!“ A to je len vo 
fóliovom vydaní. V kvartovom absol-
útne mlčí. Albany je veľmi dlho ticho, 
zbiera informácie a nakoniec je s tým 
čo má, vedúcou osobou v spoločnosti. 
Na svoje miesto sa dostal iba tým, že 
nikdy nezaujal k veciam vyhranený 
postoj.  Myslím, že o slovenskej poli-
tickej sfére to hovorí dosť veľa. 
G: Takí sú u nás prakticky všetci. A na 
českej politickej scéne detto.

Za rozhovor ďakujú 
Matej Moško, Lucia Lejková 

a Margareta Cvečková

Narodil se roku 1965 v Nitře jako syn 
divadelního a filmového režiséra Karola 
Spišáka. Studoval na Katedře alterna-
tivního a loutkového divadla na DAMU. 
Absolvoval dnes kultovní inscenací 
Džezinbed inspirovanou muzikálem E. 
Brylla Malované na skle, který zasa-
dil do netradiční scénografie – celý 
muzikál se odehrával v posteli.
Pracoval v řadě slovenských a českých 

divadel, např. s Bábkovým divadlem 
Žilina, DSNP Martin, Bratislavským 
bábkovým divadlem, Divadlem Andreja 
Bagara Nitra, Divadlem Jána Palárika 
v Trnavě nebo s Radošínským naiv-
ním divadlem.
V Čechách hostoval např. v Divadle 
Petra Bezruče v Ostravě (Rozmarné 
léto, 2002) či v Moravském divadle 
Olomouc (Závěť psa aneb Hra o naší 

milé, 2003). Pravidelně režijně hos-
tuje ve Varšavě, Toruni či Lodži. Jeho 
inscenace hry Tadeusze Slobodzianka 
Merlin v Národním divadle ve Varšavě 
se v Polsku stala inscenací roku. 
V současné době je ředitelem a kme-
novým režisérem loutkového Starého 
divadla Karola Spišáka v Nitře.

mfp

Ondrej Spišák
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Poslední představení zahajovacího 
dne Flóry připadlo pražskému stu-
diu DAMÚZA a jejich autorskému 
projektu Neúplný sen. Struktura 
inscenace vychází z osobnosti a díla 
autora předlohy, portugalského spi-
sovatele Fernanda Pessoy. Ten trpěl 
depresemi, tvořil ve vlnách a zanechal 
za sebou působivé fragmentarizované 
dědictví, úhrn útržků textů a básní, 
z nichž vysvítá mnohost jeho osob-
ností a tíha jeho světonázoru. Stejně 
tak inscenace stojí na prudkém střídání 
nálad a poloh, výrazových prostředků 
a sestává z dílčích textových frag-
mentů, pospojovaných zcizovacím 
rámcem. V něm David Prachař jako 
prototyp marnivého učitele a Lucie 
Trmíková jako pokorná žačka předvá-
dějí etudy na téma herecká virtuozita 
v různých polohách. Za nimi, zúčast-
něn, ale s odstupem, kouzlí s hudbou 
a zvukem Pavel Fajt. Jeho aparatura je 
přítomna přímo na jevišti, inscenač-
nímu celku tak přináleží nejen sama 
zvukově-hudební montáž, ale i Faj-
tova performance, schopnost ladně 
klouzat kolem tlačítek a mixážních 
pultů. Navíc přelití hereckých hlasů 
přes zesilovací techniku a další, defor-
mační zvuková zařízení propůjčuje 
lidským hlasům dutou odcizenost, 
krade je svým původcům a dává jim 
status samostatnosti, stávají se part-
nery herecké akce. Zaznívání přichází 
zdánlivě z jiného zdroje než spatřo-
vané, čemuž napomáhá i prodloužení 
divadelní situace před oficiální začátek 
představení, kdy diváci přicházeli do 
sálu a z reproduktorů k nim už zalé-
hala zacyklená recitace Pessoových 
textů v podání Davida Prachaře. 
Představení začalo navázáním kon-
taktu mezi jevištěm a hledištěm, kdy 
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se Prachařova postava Herce sezna-
movala s prostředím, oťukávala si 
terén a zřetelně pojmenovávala situ-
aci jako inscenovanou a divadelní. 
Upozorňování na ukazování, na hra-
nost a techniku protkávalo pak celý 
zbytek setkání mezi diváky a tvůrci. 
Ostatně v tomto duchu podtrhávání 
divadelního rázu události a budova-
ného vědoucného spiklenectví mezi 
hledištěm a jevištěm lze chápat i 
momenty před představením, kdy 
někteří z návštěvníků nectili prostor 
jeviště a přecházeli před navrstvenou 
hlínu. Zanechávali v ní svoje stopy, 
otisky svých osobností, a podíleli se 
tak na výsledné podobě představení, 
protože v intenci Neúplného snu 
všechno se vším souvisí, všechno 
se vrací a nic nekončí. Cyklicky se 
vracely Hercovy nálady, cyklicky pře-
stavení protínaly césury technického 
ozvláštnění a cyklicky byla vystavěna 
i myšlenková gradace. 
Začalo se vylehčeně – Herec s Hereč-
kou ironicky komentovali (buď přímo 
zacílenou replikou nebo jevištním 
konáním) hereckou práci, divadelní 
praxi i vazbu mezi divadlem a jeho 
kritickou ref lexí, např. když Herec 
z hlíny vylovil Divadelní noviny a 
zjišťoval, kolika bodů se jeho práci 
dostalo. Ironie ovšem plynula z obe-
známenosti, nikoli zášti, posmívala se 
laskavě divadelnímu rámci, různým 
klišé herecké práce a diváckým oče-
káváním, i ty Divadelní noviny byly 
přece součástí zeminy, z níž všechno 
divadelní vyrůstá, součást setby. V etu-
dách mezi umírněnými, (v dobrém) 
intelektualizovanými klauniádami 
prosvítal temnější tón Pessoových 
textů a jak představení pokračovalo, 
nabírala tato temnost a tíže na síle a 

konzistentnosti. V opačně vystavěné 
gradaci, po rychlém a svižném tempu 
s občasným vážným prolomením, se 
Neúplný sen přelil do opačné polohy, 
v níž vážné a ztěžklé občas prolomilo 
zcizení. Ve zdánlivě volně, ale fakticky 
pevně a promyšleně budovaném insce-
načním tvaru toto převrácené vrstvení 
rytmu nenudilo, naopak o to silněji 
dolehlo, protože si diváka předpři-
pravilo, uklidnilo si ho, rozesmálo a 
učinilo ho zranitelnějším, protože bez-
starostnějším. Namísto etudek mísil 
Herec hlínu, krev a vodu v parafrázi na 
pra-tvoření a představení sestupovalo 
k základním lidským otázkám a stra-
chům, potřebě metafyziky a strachu 
před ní, potřebě komunikace a nemož-
nosti komunikovat, touze po lásce a 
neschopnosti se jí domoci. Závěrem 
Herečka Herce mumifikovala v po-
loze světské poživačnosti, chvilce 
klidu mezi uklidňujícími neřestmi, 
zaházela jej hlínou a postavila na 
hranu mezi významy, kdy mumifi-
kace může symbolizovat smrt, obávaný 
konec s ještě větší obavou o to, že je 
definitivní, a může symbolizovat kon-
zervaci, zvěčnění, zachycení prchavého 
a jeho uchování pro příchozí. Snad to 
je poselstvím Pessoovy rozervanosti 
a běsů – uchovat sám sebe v umělec-
kých nebo lidských troškách, a vysmát 
se tak smrti s její definitivou. V ne-
rozlišitelném klubku stanul nakonec 
strhující a stržený David Prachař a 
jeho Herec (autor a jevištní výkon) 
ušpiněný, použitý, pomačkaný a zasa-
žený – a jedině tak, byť metaforicky, 
mohl divák z představení odcházet, 
dotčený představením a poznáním, 
že život nemá smyslu, když se člo-
věk od něj neumaže. 

Kateřina Surmanová

Blátem k duševní očistě

Jan Nebeský vystudoval režii na pražské 
DAMU, byl v angažmá v Klicperově 
divadle v Hradci Králové, Divadle S. 
K. Neumanna (nynější Divadlo pod 
Palmovkou), Divadle E. F. Buriana 
(nynější Archa), v pražském Čino-
herním klubu a v Divadle Komedie. 
Nejen v kontextu českého divadla 
je jedinečným režisérem, inklinují-
cím k poetické metafoře a vnějškové 

vizuální deformaci. K jeho nejvý-
znamnějším pracím patří inscenace 
her Henrika Ibsena Přízraky, John 
Gabriel Borkmann a Stavitel Solness, 
Strindbergovy Sonáty duchů, Calderó-
novy Dcery vichřice, Shakespearova 
Hamleta, Euripidova Orestea či tri-
logie Konec hry – Terezka – Marta. 
V současnosti působí v Divadle Na 
zábradlí, kde uvedl v roce 2001 ve 

světové premiéře hru JE SUiS – „detek-
tivní báseň“ podle románů Georgese 
Bernanose, v objevování myšlenkově 
komplexních literárních předloh pokra-
čuje i projektem Studia DAMÚZA.  
Natočil televizní inscenaci Písař Bart-
leby. Pedagogicky působí na pražské 
DAMU (Katedra činoherního divadla) 
a spolupracuje s Vyšší odbornou ško-
lou hereckou v Praze. Kas

Jan Nebeský
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15. 5. / 17:00 / Konvikt / divadelní sál
VerTeDance

Choreografia Dance of Canis Lupus 
je projektom bývalého tanečníka 
Ultima Vez, Thomasa Steyaerta. 
Tento nezávislý choreograf vytvo-
ril Dance of canis lupus na základe 
svojho staršieho sólového projektu De 
Dans van Vulpes Vulpes. Choreogra-
fiu, ktorou sa predstaví na festivale 
Divadelní f lóra 2009, vytvorenú pre 
tri tanečnice na javisku stvárňujú 
stále členky tanečnej skupiny Ver-
TeDance Tereza Ondrová, Veronika 

15. 5. / 19:00 / Moravské divadlo
Národní divadlo Praha

Osobu Milady Horákové není asi 
nikomu z nás třeba představovat. 
Jako oběť zrůdného, dokonale poli-
ticky i mediálně zmanipulovaného 
procesu tehdejší totality byla ještě 
spolu s Oldřichem Peclem, Janem 
Buchalem a Závišem Kalandrou 
v červnu roku 1950 nekompromisně 
odsouzena k smrti oběšením za pro-
tistátní spiknutí. Orwelova vize roku 
1984 znatelně předstihla svůj čas a 
nikoli už fikce (vycházející samo-
zřejmě z reálných indicií), ale reálná 
politická garnitura praktikovala u nás 
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pátek 15. 5. 2009 
10:00 a 21:30 | Divadlo hudby 
Havel–Honzírek– Macek–Kačer 

OSMDESÁTDEVĚT 
– trenažér jedné 
revoluce
Divadlo Feste
Originální propojení klasických divadel-
ních postupů s interaktivní rekonstrukcí 
jednání mezi Občanským fórem a 
zástupci totalitní moci v listopadu 1989.
Režie: Jiří Honzírek 

17:00 | Konvikt | divadelní sál 
Thomas Steyaert

DANCE OF CANIS 
LUPUS 
VerTeDance
Tereza Ondrová, Veronika Kotlíko-
vá-Knytlová a Helena Arenbergerová
ve „vlčí“ choreografii člena legen-
dární vlámské taneční skupiny
Ultima Vez Thomase Steyaerta. 

19:00 | Moravské divadlo 
J. Nekvasil – A. Březina 

ZÍTRA SE BUDE…
Národní divadlo Praha
Divadelně působivé zpracování 
nechvalně známého soudního 
procesu s Miladou Horákovou.
Cena Sazky a Divadelních novin 
v kategorii Hudební divadlo.
Cena Alfréda Radoka za nej-
lepší ženský herecký výkon 
loňského roku pro Soňu Červenou.
Cena Alfréda Radoka za nej-
lepší hudbu pro Aleše Březinu.
Režie: Jiří Nekvasil 
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Kotlíková-Knytlová a hosťka Helena 
Arenbergerová. Predstavenie malo pre-
miéru 9. decembra 2008 na doskách 
„domovskej“ scény štúdia VerTedance 
v Divadle Ponec v Prahe. Tri ženy, 
tri tanečnice, tri cudzinky zasadené 
do neznámeho priestoru poskytujú 
divákovi náhľad do búrlivého sveta 
ľudskej psychiky, ale najmä do tajom-
ných stránok ľudskej duše. Dance of 
canis lupus je predovšetkým o zvie-
racích pudoch skrývajúcich sa hlboko 
v človeku a vyvierajúcich na povrch 
v situáciách, kedy už nezostáva iná 
možnosť.

Lucia Lejková

svoje metody již dva roky po napsání 
slavné antiutopie.   
Formu představení Zítra se bude... 
Národního divadla Praha vystihuje 
atypický popisek opera- proces. Kromě 
dalších významných ocenění, mj. za 
nejlepší herecký výkon pro Soňu Čer-
venou, získala cenu Alfreda Radoka 
také právě hudba Aleše Březiny. 
Hudební drama bylo koncipováno jako 
projekt psaný přímo pro Soňu Červe-
nou a stěží by bylo možno naleznout 
vhodnější téma tak přiléhavě zapada-
jící do dramaturgie celého festivalu 
Divadelní Flory.

Richard Chromeček
     

DANCE OF CANIS LUPUS

ZÍTRA SE BUDE...


