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Nejsme analfabeti

EMA ŠLECHTOVÁ ZA KOLEKTIV

Když alespoň jeden úvodník nezačíná omluvou, znamená to, že redakci ovládli 
roboti a veškerý lidský, zcela běžně chybující faktor vymizel. Texty bez překlepů, 
ale také bez života, bez charakteru. Takže otázku, zda se radši smíříme s nějakým 
tím šotkem a rezignujeme na dokonalou krásu psané reflexe, si snad na divadel-
ním festivalu ani nemusíme klást. Je obecnou lidskou vlastností hledat viníky, 
hledat terče, do kterých se strefovat. My však volíme jiný přístup. Redakční pro-
ces se skládá z mnoha etap, které by šlo v jednoduchém schématu naznačit jako: 
redakce – korektura – grafika – tiskárna. Byť to může našeho čtenáře šokovat 
natolik, že zapadne do hlubin nafukovacího člunu na parkánu, možných selhá-
ní se v této zpětnovazebné reakci může přihodit mnoho. Proměnné expandují 
natolik, že ve chvíli, kdy podchytíte zdroj jedné katastrofy, objeví se nová tam, 
kde ji nikdo nečekal. Ptáte se, proč v minulém úvodníku jinak naprosto precizní 
kolegyně MgA. Raiterové rozjely jednopísmenné předložky a spojky divoký večí-
rek? Vzpomeňte na schéma. Jsme součástí nového světa, nového vnímání, nové 
empatie.

P. S. Jo a jestli tady bude chyba, tak se vobkreslim. 
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25. DIVADELNÍ FLORA

7 sezón HaDivadla

JAN DOLEŽEL

HaDivadlo se pod současným vedením za 7 sezón zkoumajících 
společenské problémy, jako je individualismus, sebereflexe, vztah 
k minulosti nebo práce, dostalo k problematice klimatické krize 
a výzvám s ní souvisejícím. Tomuto tématu se divadlo věnovalo 
v posledních třech sezónách, ale jeho začátky lze číst už v prv-
ní z velkých inscenací Ivana Buraje v pozici uměleckého šéfa. 
Čechovův Strýček Váňa (2016) ve ztvárnění scény sídlící v podze-
mí brněnské pasáže Alfa vyzdvihuje motiv lékaře Astrova, který 
se vášnivě zabývá úbytkem zeleně v lesích kolem statku rodiny 
Vojnických. Ekologie je zde řešená méně aktivisticky a stylem, 
který byl vlastní havlovské rétorice blízké Straně zelených, tedy 
spíše z pozice uvědomělého městského liberála.

Na pomezí sezón Věčný návrat – krize budoucnosti 2017/18 
a Práce 2018/19 uvedlo divadlo dvě inscenace s jasným eko-
logickým apelem – studiový experimentální formát režiséra 
Vojtěcha Bárty K antropocénu (2018) a vzkříšení hry Maxima 
Gorkého Maloměšťáci (2018) v režii Buraje. Od řešení klimatu 
v dramaturgii se HaDivadlo přesunulo na institucionální úroveň. 
V aktuální sezóně Nerůst 2021/22 neuvedlo žádnou původní 
premiéru a soustředí se na rozvíjení aktuálních inscenací v podo-
bě tvůrčích intervencí.

Nedílnou a zásadní součástí HaDivadla posledních 7 sezón 
je estetická rozmanitost, na kterou v případě studiových nebo 
komorních scén nejsme zvyklí. Proto mají na repertoáru di-
vadla rovnocenné místo díla významných českých režijních 
osobností i Burajovy inscenace ohledávající herecký i textový 
realismus (od Čechova přes Ibsena až po Gorkého a současné 

autorské texty jako jsou Naši). Na této scéně pravidelně působí 
Kamila Polívková ve spolupráci se svým dvorním scénografem 
Antonínem Šilarem. V tomto tandemu už vznikly tři inscenace 
(Macocha, Prezidentky, Zeď), ve kterých dlouholetí spolupra-
covníci rozvíjí sobě vlastní vizuální minimalismus opírající se 
o svébytné interpretace silných textů s důrazem na ohledávání 
specifických hereckých možností. Naposledy v případě adapta-
ce románu Marlen Haushoferové Zeď se Polívková se souborem 
pokusila o civilní herecké ztvárnění zvířat, která společně s ti-
tulní hrdinkou prozaické předlohy sdílí izolaci v Alpách. Kromě 
Polívkové divadlo spolupracovalo s režiséry jako Jan Kačena nebo 
Rastislav Ballek. Jejich poetiky se zakládají na herecké expresivi-
tě a propojování rozličných textů. Kromě řešení aktuální agendy 
tak HaDivadlo provokuje rozmanitostí na úrovni estetické, ale 
i časové. Proto vědomě navazuje na pestré kořeny divadla – 
v posledních sezónách v divadle hostoval bývalý šéf Jiří Pokorný 
nebo dlouholetý spolupracovník Jan Antonín Pitínský, který stál 
u spojení s Ochotnickým kroužkem na začátku 90. let. HaDivadlo 
posledních 7 sezón ukazuje možnosti, jak rozprostřít vlastní 
možnosti do různých stran a přitom zůstat dostředivým a anga-
žovaným divadlem, které pouze nepřežívá ze slávy let minulých.

Autor působí v HaDivadle jako asistent režie, inspicient.
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Neděle 15. 5. 

10:30–12:30 | Arcidiecézní muzeum | Mozarteum 
workshop Markéty Vacovské 
Pohybový workshop zaměřený na sdílený fyzický prožitek 
s českou „Tanečnicí roku“. 

13:30–15:15 | Konvikt | šapitó | volný vstup
DIVADLO A POLITIKA
Beseda olomouckých teatrologů s tvůrci a protagonisty 
německých festivalových inscenací (Schauspiel Köln & 
Schauspielhaus Bochum) o implicitní angažovanosti tamní 
divadelní scény. 

15:00–17:00 | Divadlo na cucky 
CESTA ŽIVOTEM 
Divadlo na cucky | literárně-dramatická dílna pro děti (7–11 let).

15:30–16:30 | Konvikt | Divadlo K3 
ODLOUČENÍ 
Markéta Vacovská 
Upřímné, odvážné a otevřené dílo tematizující hraniční 
zkušenost, jež vyžaduje lidskou podporu, účast i sdílení. 
Naléhavá intimní výpověď o smrti dětí a těžké cestě k jejímu 
přijetí v performanci Markéty Vacovské, která za své drásavé  
sólo získala ocenění „Tanečnice roku 2021“. 

15:45–16:45 | Konvikt | šapitó | volný vstup
NIKOLA 2030, 2045, 2080 
HaDivadlo Brno 
Scénické čtení „utopického textu“ kolektivu autorů (umělecká, 
akademická, aktivistická scéna) spolupracujících na svébytné 
„tvůrčí intervenci“ k inscenaci Vnímání. Imaginativní příspěvek 
HaDivadla k zamyšlení se nad environmentálními otázkami. 

18:30–19:20 | Kosinova 7 (2. patro) 
Václav Havel 
VERNISÁŽ 
HaDivadlo Brno 
Kmenový titul HaDivadla výlučně exponován v bytě jednoho 
z olomouckých diváků. Soukromý prostor se – v rámci (post)
pandemického restartu – z „místa karantény“ symbolicky 
proměňuje v místo setkávání. 

20:00–21:10 | S-klub 
PRECARIOUS MOVES 
Michael Turinsky – Tanzquartier Wien – HAU Hebbel am Ufer 
Berlin 
Vídeňský choreograf, performer, teoretik a aktivista v oblasti 
inkluze s humorným nadhledem demonstruje vztah člověka 
s postižením ke společnosti. Hravá, vtipná sebereflexe, vzešlá 
z koprodukce s Tanzquartier Wien a HAU Hebbel am Ufer Berlin, 
získala Nestroyovu cenu pro nejlepší rakouskou produkci 
nezávislé scény v roce 2021. „Je pohyb s tělesným postižením 
jako tonik bez ginu? Nebo snídaně bez kávy?“
Beseda po představení

Ozvěny z publika
– k performanci Odloučení

Odloučení jsem jen obtížně dokázala vnímat jako fikční nebo 
estetizovaný tvar. Po většinu času jsem vnímala „jen“ Markétu, 
která přišla o své děti, jak existuje na jevišti, protože se rozhodla 
tuto zkušenost sdílet. Její přiznané ne-hraní mě zneklidňovalo, 
stejně jako prakticky všechno v inscenaci…

ELIŠKA, TEATROLOŽKA

Oceňuji způsob, jakým se tanečnice vypořádala s vlastní 
tragickou zkušeností. Představení mě také zaujalo koncepčně 
působivým light-designem.

LUKÁŠ, FOTOGRAF

Odloučení ukázalo, jak je možné mluvit o vlastní tragické 
zkušenosti uměleckým jazykem – jak přetavit vlastní trauma 
do uměleckého žánru a tím se s ním možná i lépe vypořádat. 
Myslím, že tomu, kdo podobnou situaci zažil, může toto 
představení také pomoci.

MONIKA, REDAKČNÍ KAMARÁDKA 
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Počujeme aj vďaka cíteniu a cítime  
aj vďaka tomu, že počujeme

BARBORA FORKOVIČOVÁ

Hluk môže byť nezrozumiteľný, ale naopak aj informačne naplnený. Aj o tom hovorí inscenácia 
Noise. Šumění davu, ktorú v Schauspielhaus Bochum režírovala významná čilská divadelná 
tvorkyňa Manuela Infante. V hlavných úlohách sa v nej predstavili Gina Haller a zvuk, ktorý 
je významným komunikačným kanálom inscenácie.

Vo vašej inscenácii tematizujete protesty, konkrétne tie, 
ktoré sa odohrali v Santiagu od roku 2019, no vo všeobec-
nejšej rovine sa zameriavate na dynamiku davu a s tým spo-
jený šum, výrazne v nej pracujete so zvukom. Čo bolo vaším 
prvým impulzom k jej vytvoreniu?

Na začiatku tejto inscenácie nestáli protesty v Čile, ale fenomén 
hluku. S hudobníkom a skladateľom Diegom Noguerom, s ktorým 
často spolupracujem, sme tentokrát chceli preskúmať hluk vo vý-
zname všetkého, čo nenesie jasnú správu, informáciu. V podstate 
sme za hluk považovali všetko, čo je v istom zmysle vynechané. 
Pri výskume sme zistili, že isté zvuky vnímame ako informá-
ciu a všetko ostatné je považované za hluk. V tom sa odhalil aj 
politický aspekt – niekto je vypočutý a niekto nie. Až neskôr do 
toho vstúpili udalosti v Čile. Diali sa v našej blízkosti a samozrej-
me zasiahli do našich životov. Protesty v Santiagu nemali žiadne 
vedúce osobnosti, bolo tam veľa ľudí a mnoho hlasov, ktoré polí-
cia a politici považovali za hluk. Pýtali sa, prečo ľudia tento „hluk“ 
neskoncentrujú do jasnej informácie. Za tým však bol politický 
zámer – nebolo možné dianie jednoznačne zachytiť, pretože tam 
nebol jednoznačný líder ani konkrétne požiadavky, iba hluk. 

Inak vo svojej tvorbe nikdy nepracujem s konkrétnymi reálnymi 
udalosťami, nezameriavam sa na politiku. Protesty nám do tvor-
by jednoducho vstúpili a ovládli inscenáciu. 

Vo vašej inscenácii sa zvuk a hluk akoby emancipoval – má 
v nej veľký zástoj, funguje ako hlavný výrazový prostriedok. 
Na akom princípe ste pracovali zo zvukovou stopou? 

Skúmali sme predovšetkým rozpätie, v ktorom sa zvuk mení na 
hlas, naberá význam a všetko, čo je medzi tým. S Diegom a Ginou 
sme sa tým dlho zaoberali, využívali sme zvukové pedále a efek-
ty, aby sme odhalili tieto spojitosti a limity.

V inscenácii naozaj vidíme na koľko rôznych spôsobov sa 
dajú zvuky využiť. V jednom momente vo mne vyvolávali ne-
pokoj, na druhej strane však neskôr herečka v jednej zo scén 
hovorila o tom, že ľudia na protestoch rozprávajú v kódova-
nej reči – šifrovaný jazyk je pre nich formou ochrany. Ďalej 
sa spomínajú aj zbrane, ktoré fungujú na princípe zvuku 
– zasiahnutú osobu ohlušia. Ako ste objavovali tento rozsah 
významov a emocionálneho pôsobenia zvukov?

Veľa v inscenácii rozprávame aj o koncepte šumu (rumour), 
ktorý ma veľmi zaujal. Slovo rumour má dvojitý význam – prvý 
je chýr, reči pod povrchom, čo je veľmi podradná forma naratívu, 
je to veľmi podhodnotený žáner naratívu, nik ho neberie vážne. 
Je to to, „čo robia ženy“ – klebetia, ide teda aj o druh spoločen-
ského správania. Druhý význam tohto slova je šum. Nejasný zvuk. 
Pohybovali sme sa aj v rozmedzí týchto dvoch významov.

A stres, pocit nepokoja, ktorý spomínate, vychádza z toho, že 
človek nerozumie. Keď je niekde nejaký hluk, vadí nám, vypne-
me ho, pretože sa chceme sústrediť. Človek je nastavený tak, 
že potrebuje veciam jasne rozumieť. Šum má zároveň možnosť 
zakamuflovať odkazy do hluku, čo sa často deje na protestoch. 
V uliciach je veľmi podstatný pre posúvanie informácií. 

Ako so zvukom pracujete počas predstavenia? Sú niektoré 
časti vopred nahrané alebo robí všetko Gina naživo? 

Väčšinu zvukov robí Gina naživo, čo je, myslím, pomerne úžasné. 
Ona nie je hudobníčka, takže sa všetko musela naučiť, venovali 
sme tomu veľa času. Je však skvelá herečka a naučila sa to výbor-
ne, počas predstavenia presne stláča potrebné gombíky, nahráva 
a loopuje svoj hlas. Vopred nahraná je najmä hudba, ktorá zaznieva 
ku koncu predstavenia. 

V jednej zo scén Gina hovorí, že zvuky sa nám dokážu vryť 
do pamäti a keď ich počujeme znova, môžu nám vyvolať  
určité spomienky, ktoré sú naň naviazané. Takto to fungu-
je napríklad aj s čuchom. Ako zmysly a táto ich špecifická 
schopnosť spolu súvisia? Čo je silnejšie?

Zmysly nefungujú oddelene, sú prepojené. Počujeme aj vďaka 
cíteniu a cítime aj vďaka tomu, že počujeme. Niekedy v istom 
zmysle zasa vďaka hluku vidíme a vďaka svetlu počujeme. 
Celkový obraz sa nám vytvára spojením všetkých vnemov – tak 
v konečnom dôsledku funguje aj divadlo. Človek to vníma všetko 
dohromady a nevie rozlíšiť, prostredníctvom ktorého orgánu. 
Zmysly sa navzájom doplňujú.

V inscenácii zaznieva aj text – či už ho hovorí Gina alebo ho 
počujeme z nahrávky. Najmä v časti, ktorá sa týka samotných 
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protestov, sa zdá, že ide o autentické prehovory ľudí z davu. 
Je to tak? Z čoho pozostáva text inscenácie?

V časti, v ktorej Gina vytvára scénu protestov z množstva hlasov, 
je veľa viet, ktoré pochádzajú z reálnych zápisov, sú len presku-
pené, vytrhnuté z celku. Zvyšok väčšinou pochádza z improvizá-
cií s Ginou, jej slová som po skúškach zapisovala a dávala im istú 
štruktúru. Inšpirovali sme sa aj rôznymi dokumentmi – všetko 
však „prešlo“ cez Ginu, čo je vlastne dosť zvláštne, lebo ona na tých 
protestoch nebola, nie je z Čile, je Švajčiarka. Bolo veľmi zaujímavé 
prefiltrovať to všetko cez ňu, v istom zmysle je to tiež akýsi efekt.

Ak by to hrala herečka z Čile, bola by to úplne iná inscenácia. 
Ale vy ste sa na protestoch zúčastnili, takže osobná skúse-
nosť v inscenácii prítomná je.  

Áno, navyše téma policajnej brutality je všeobecná. Nemusíte byť 
z Čile, aby ste vedeli, o čom hovoríme, zdieľame to celosvetovo. 
Právo protestovať, útlak, situácie, keď sa to vymkne spod kontroly 
a násilie štátnych zložiek – to je rovnaké všade. 

Pod vplyvom umeleckého riaditeľa Johana Simonsa, holand-
ského divadelného a operného režiséra, sa Schauspielhaus 
Bochum v súčasnosti profiluje ako divadlo akcentujúce 
multikultúrnosť (nemeckej) spoločnosti, v rámci čoho pozý-
va na spolupráce a poskytuje zázemie umelcom rozličných 
kultúr, národností aj odborov. Aj váš inscenačný tím bol toho 
ukážkou.

Áno, je to tak. Na skúškach sme pracovali v angličtine, ja som 
napísala text, ktorý potom museli v divadle preložiť do nemčiny. 
Bol to veľmi dlhý proces a všetko sa pritom dialo pomerne rých-
lo. V Bochume som pracovala prvýkrát, no plánujeme už niečo aj 
do budúcna. Bola tam veľmi dobrá atmosféra. Pozoruhodné je, 
že toto divadlo nie je zvyknuté so svojimi inscenáciami hosťovať. 
Aj toto je v podstate repertoárový kus, má ostať „doma“. Takže 
je zaujímavé vidieť ho v inom priestore, dokonca v inej krajine. 
Toto bolo naše prvé hosťovanie.

 

Chilská dramatička, režisérka, scenáristka a hudebnice. Patří 
k nejplodnějším a nejinspirativnějším hlasům současné latin-
skoamerické divadelní scény.Je známá odvážným artikulováním 
teoretických, zdánlivě jevištně neuchopitelných problémů (eko-
logie, kolonialismus), jež s využitím nových médií vynalézavě 
aranžuje do atraktivních kompozic. Na Amsterdamské univerzitě 
vystudovala Kulturní analýzu a svou uměleckou dráhu vedle di-
vadla nadále dělí mezi filozofii a hudbu. Její práce v rámci festi-
valů či mezioborových projektů procestovaly tři kontinenty (od 
USA přes Argentinu, Španělsko, Irsko, Německo, Singapur, Koreu 
až po Japonsko). Je první ženou, která byla jmenována ředitel-
kou Národního festivalu dramaturgie v Chile (Muestra Nacional 
de Dramaturgia).

MANUELA INFANTE (1980)

Uchem k zemi 

EMA ŠLECHTOVÁ 

Estallido Social   – masivní série demonstrací v Čile započala 
v roce 2019 a z hlavního města Santiaga se jako vlna šířila dál. 
O tři roky později odstoupil z prezidentského křesla oligarcha 
Sebastián Piñera. Mrtví, zranění, zatčení. Jako by se toho od 
nadvlády diktátora Pinocheta moc nezměnilo. Přes milion lidí 
demonstrovalo a částku výrazně přesahující miliony investovala 
chilská vláda do tzv. ne-smrtících zbraní. Zvuková vlna rozhání 
dav, zvuková vlna vás zanechá otupělé, dělá se vám špatně a vy 
padáte k zemi. Režisérka Manuela Infante se však nesnaží o do-
kumentární rekonstrukci. Noise. Šumění davu má mnoho vrstev, 
postupně odhaluje divákovi realitu z mnoha úhlů pohledu, a pře-
devším experimentuje se zvukem jakožto hybnou silou lidské 
zkušenosti. Slyšíte?

Gina Haller spojuje svůj herecký výkon s mixážním pultem. 
Zatímco proměňuje své tělo a projev pod návalem fragmentár-
ního textu, nahrává se a pouští pak jednotlivé vrstvy přes sebe. 
Vede dialog sama se sebou a zkoumá potenciál zvukových stop. 
Proud hlasů se rozlévá do široké delty a divák tak není konfron-
tován pouze s jednou postavou, s jedním příběhem, ale s mnoha 
variacemi, které si sám jako puzzle skládá do jednoho z možných 
celků. Přehlcení a šum přesahují konkrétní zakotvení v chilských 
reáliích a expandují za své hranice. Ze současného světa nám 
hučí v hlavách, myšlenky se valí jedna přes druhou a jedinci 
nezbývá nic jiného než klesnout pod tíhou toho přetlaku. Text 
je zpočátku velmi abstraktní a nechává diváka se topit, postup-
ně však nabývá konkrétnějších rozměrů, ale stejně nedosahuje 
jednoznačného vyústění. Ztratily se dvě ženy v lese? Byla jedna 
z nich fotografka? Co vlastně zachytila na snímku? Inscenace 
v živém přenosu demonstruje princip fake news. Haller nám 
události popisuje chvíli jako stará paní, vzápětí jako dělník, poka-
ždé jinak a pokaždé v jiném kontextu. Postavy na sebe nabaluje 
stejně jako zvukové stopy a divák se stává detektivem hledajícím 

ve všem tom šumu pravdu. Na konci nám však tvůrci nabízí zcela 
konkrétní obraz komára, co uvízl v uchu a jehož bzukot přehlu-
šuje myšlenky až způsobuje ukrutnou bolest, kvůli které si jeden 
musí lehnout uchem k zemi. A není to tak náhodou se vším? 
Z maličkosti se stane se životem neslučitelná obludnost, pro 
kterou se ulice plní demonstrujícími davy. 

Asi není třeba zdůrazňovat, jak fascinující je virtuózní koncert 
s intenzitou orchestru, který dokáže za hodinu a půl předvést 
jedna herečka. Její melodii si v sobě budu ještě nějakou chvíli 
nosit a nejspíš nebudu jediná. V kontextu včerejšího programu 
se na povrch dere především jeden poznatek o divadle. Bolavá 
témata často lépe rezonují v odstupu, aniž by se podbízela a tlačila 
diváka do jediné interpretace. Naopak mu přehrávají symfonii, 
z níž si může, pokud chce, sám vybrat, čím se nechá rozeznít.
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Loučení v Odloučení

ELIŠKA RAITEROVÁ

Včerejší taneční představení Markéty Vacovské přinášející auten-
tickou zpověď autorky o smrti jejích dvou synů postavilo každého 
diváka před zásadní otázku, která se mi zdá být v první řadě etic-
kou. A totiž, jestli představení přijme nebo odmítne. Přiznám se, 
že pro mě samotnou byl zážitek z Odloučení velmi ambivalentní 
a v celém jeho průběhu jsem se s otázkou potýkala.

Příběh Odloučení je opravdu nepředstavitelně emocionálně 
vypjatý a jeho ztvárnění obsahuje velmi silné momenty, přičemž 
tím klíčovým je úvodní obraz, ve kterém účinkuje autorčin třetí 
syn. Vacovská asi osmiletého chlapce přináší z hloubi jeviště 
pomalu v náručí, klade ho na spoře nasvětleném jevišti na zem, 
uléhá a on se v objetí pokládá na ni. Po krátké pohybové sekvenci 
se syn zvedá a odchází uličkou mezi diváky pryč. Z reproduktoru 
přitom zní jeho promluvy vztahující se k úmrtí malých bratrů. 
Obrazy evokující početí, porod, krátké bytí se synem a jeho smrt 
jsou skutečně velmi působivé, bolestné. Zároveň mě přivádějí 
ke zneklidňující otázce, do jaké míry pozoruji uměleckou repre-
zentaci a do jaké míry skutečnou rodinnou situaci. Je chlapcovo 
působení hrané nebo pravé? Jako divačka se nemohu zbavit 
pochybností ohledně jeho přítomnosti na jevišti. Stále musím 
přemýšlet, jak on sám vnímá svoje účinkování v daném díle, 
jak se cítí.

Druhý problematický moment pro mě představovala interakce 
performerky s diváky. Ačkoli okamžik prvního doteku byl značně 
emotivní, cítila jsem v takovém počínání určitou nerovnováhu 
z hlediska rozložení sil. Po mně jako po divačce se totiž požaduje 
interakce v momentě, kdy se snažím přijmout emočně náročné 
téma, a náhle se na mě všichni dívají. Performerka téma zná, 
ona s ním přichází, ale já se s jejím příběhem setkávám poprvé 

a mohu cítit velkou bolest, mohu plakat (mnoho diváků plaka-
lo) a zdá se mi necitlivé upřít na mě v takovou chvíli pozornost 
a chtít, abych také performovala. Podobně dvojznačné okamži-
ky se objevovaly vícekrát a nutily mě k otázkám, zda ze strany 
performerky nedochází k využití mocenské převahy. Ona je totiž 
oproti divákovi v dominantní pozici. Z této pozice mu svěřuje 
velmi intenzivním způsobem velmi intenzivní příběh. A co je dů-
ležité, tento příběh je její vlastní. Pokud je tedy divákovi intenzita 
nepříjemná, nemá v podstatě možnost situaci opustit. Odchod 
totiž najednou není jen estetickým, ale zcela etickým statemen-
tem, naprosto nevybíravým, zraňujícím gestem.

Na konci představení se tanečnice spolu se synem a autorkou 
živé hudby Never Sol jednou uklonila a ačkoli publikum ještě 
značnou chvíli tleskalo, víckrát se již nevrátila. V následné debatě 
týdeníku Respekt přišla řeč na děkovačku a autorka ji komen-
tovala slovy „Přijde mi nepatřičné, jít se po tomto představení 
klanět.“ Také toto se mi jeví jako velmi problematické. Konvence 
děkování rámuje divadelní dílo. Divák tleská, protože potřebuje 
uzavřít, co právě prožil. Ve chvíli, kdy tvůrkyně zmizí a nevrátí se 
zpět, mu toto uzavření neumožní. Velmi bolestivě diváka zasahu-
je a poté odchází, a v tom je cosi nespravedlivého, necitlivého.

Domnívám se, že v performanci do značné míry převládá terape-
utický aspekt a že by tato okolnost měla být před jejím uváděním 
ještě více zdůrazněna. Každý divák by totiž měl mít právo se roz-
hodnout, zda se cítí na to se takové „terapie“ zúčastnit. Obávám 
se, že jinak totiž může mít ve snaze o prolomení tabuizace téma-
tu smrti a umírání performance účinek přesně opačný: vést ke 
zranění a uzavření diváka.
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Bod někde mezi

TOMÁŠ KREJČIŘÍK

Ve středu v šapitó představila hudebnice Sára Vondrášková alias Never Sol svůj experi-
mentální set. Nejednalo se ale o její jediné vystoupení během festivalu. Byla také součástí 
performance Odloučení Markéty Vacovské. S festivalem se rozloučí koncertem s umělcem 
Tomášem Dvořákem aka FLOEX. V rozhovoru se rozpovídala nejen o své hudbě, ale zmínila 
i svou tvorbu pro divadlo.

Tvoje hudba zní v inscenaci Odloučení, kterou jsme mohli 
v rámci festivalu vidět. Jak ses k tomuto projektu dostala? 
A jak probíhaly tvorba a zkoušení této performance?

Já jsem se k tomu dostala přes Markétu Vacovskou, s níž jsem 
spolupracovala už na představení Constelations III ve Spitfire 
Company. Když začala uvažovat, že by tuhle performanci uděla-
la, oslovila mě, abych se na ní podílela. Myslím si, nebo alespoň 
doufám, že se na sebe dokážeme dobře napojit a vycházet z at-
mosféry daného momentu. Věci, které chceme komunikovat, sice 
vyplývají z improvizace, ale nakonec se spojí v nějaký ucelený 
tvar.

I když byl tvůrčí proces založen na improvizaci, měly jsme pře-
dem dané jisté vzorce, hrubou strukturu a dynamiku. Vytvořila 
jsem si spektrum zvuků, které při inscenaci používám. Při ka-
ždém představení ale vnímám, co Markéta v danou chvíli dělá, 
jakou má energii, a to se snažím přetavit do hudby. Nebylo to vů-
bec lehké. Dlouho jsem hledala cestu, jak nebýt v tom, co hraju, 
moc emotivní, nebo naopak příliš plochá. Musela jsem najít bod 
někde mezi, což bylo na celém procesu to nejsložitější.

Podílela ses už na více převážně tanečních divadelních 
projektech. Myslíš, že ses v tomto sektoru už dostatečně 
„etablovala“ a troufla by sis i na jiné věci?

Já si většinou na nic netroufám, ale když mě někdo osloví s jakou-
koli formou spolupráce, tak beru vše – samozřejmě pokud se mi 
to líbí. Když si myslím, že na to nemám potřebné skills, tak seje 
snažím doučit a dostat se k tomu blíž. Jsem ráda za každý nabídnu-
tý projekt, který jsem ještě nedělala a je něčím inovativní, protože 
se díky tomu můžu posunout a naučit se něco nového.

Řekla bych, že proto mám výzvy ráda, dají se brát jako prostře-
dek, jak rozšiřovat svůj nejen zvukový slovník. To je důvod, proč 
ráda participuji i na tanečních představeních, hodně mě baví, jak 
můžu pracovat úplně jiným způsobem, než když skládám sama 
pro sebe, když komponuji svoje skladby.

Tys předevčírem hrála takové hodně experimentální věci, 
nedávno jsi vydala desku… Máš už v plánu něco nového, 
nějakou další desku?

Myslím, že právě podílení se na tanečních představeních mě  
hodně otevřelo hudebnímu experimentu. Naučilo mě to jinak 
uvažovat o čase v rámci skladby, o nějaké souslednosti věcí, 
vnímat je jinak, než jsem byla zvyklá. Takže z toho teď hodně 
čerpám inspiraci. 

Budu ráda, když se mi tenhle nový tvar podaří dát dohromady 
a vydat to, ale mně vždycky trvá trochu delší dobu, než se s vý-
sledkem naprosto ztotožním.

Rozšiřuješ nějak systematicky svoji sbírku syntezátorů 
během pandemie?

Když mám nějaký hodně důležitý koncert, třeba když jsem vy-
stupovala na Lunchmeatu, tak jsem věděla, že si musím nakoupit 
nové moduly, protože ten zvuk potřebuju posunout o kousek dál. 
Ale samozřejmě to není potřeba vždy, ve výsledku člověk variuje 
pořád ty stejné věci. Myslím, že i s málo gearem jde udělat skvělá 
hudba.

Nové moduly mě při tvorbě inspirují, ale neznamená to, že si je 
musím hned kupovat, občas si je stačí jen na chvíli „půjčit  “ a pak 
je zase poslat dál – s někým je vyměnit. Ale samozřejmě, kdybych 
měla strašně moc peněz, tak vím přesně, co bych si koupila!

Preferuješ spíše hraní na festivalech nebo v klubech?

Těžko říct, vždycky víc než na místě záleží na tom jednotlivém 
večeru a na lidech, co přijdou. Pokud se vytvoří správná atmosfé-
ra, je vám jedno, jestli hrajete venku nebo v klubu.

Ve středu jsem vystupovala v rámci Anifilmu a přišel za mnou 
člověk, shodou okolností z Olomouce, a říkal, že se tu ocitl úplně 
náhodou a moje „věci“ vlastně neznal, ale že ho to hrozně bavilo. 
A přesně tohle je na koncertech super, když zjistíš, že tvůj set 
někoho oslovil, že se ho dotkl.

Česká zpěvačka, producentka, skladatelka a rozhlasová moderá-
torka. Její hudba se nese v melancholických náladách a její zvuk 
je založen na analogových syntezátorech a zpěvu.   Vydala dvě 
studiová alba, Chamaleo (2018) a Under Quiet (2013).

NEVER SOL (SÁRA VONDRÁŠKOVÁ)



Kontext

Jestli mají problematické sochy a pomníky politických osob nebo 
událostí zůstávat ve veřejném prostoru, vždy záleží na konkrét-
ních případech. Nemám a nechci mít paušální odpovědi. Řekl 
bych tedy: ano i ne. Důležité je, kdo o takovém aktu rozhoduje – 
pokud jde o konsensuální rozhodnutí, respektuji výsledek. Pokud 
by šlo třeba o nařízení nějaké úzké komunity, autoritářské vlády 
atp., není to v pořádku. Nebo například zničení nějaké sochy/
pomníku demonstrujícím davem také není v pořádku, protože 
jde o impulzivní akt, který není diskutovaný s protistranou. Ale 
realita holt někdy předchází rozvahu…

MATĚJ NYTRA, DRAMATURG

Řekl bych, že by se sochy/pomníky z veřejného prostoru odstra-
ňovat neměly – je ale dobře, že se to děje. Protože jde o dynamiku 
dějin. Něco nového nahrazuje něco starého… Zkrátka sochy a cel-
kově památky jsou mementem doby, která se ale mění – vždy 
něco nového přichází. A když se kácí les, létají třísky. Nemám 
radost, když vidím padnout sochu, ale dějiny se pořád hýbou. 
Konec dějin ještě není, a proto padají sochy.

RICHARD LADISLAV, MISTR ZVUKU

Musím říct, že ke strhávání soch mám ambivalentní vztah. V zá-
sadě jsem proti, ale například za odstranění Koněva na Praze 6 
jsem byl upřímně rád – tenhle pomník mě hrozně štval. Myslím 
si, že pokud objekt vzbuzuje obecnou nenávist, tak nemá ve 
veřejném prostoru být. Ale nemá se ničit! Má se umístit třeba 
do depozitáře, kde může existovat v jiném kontextu. Takže od-
straňovat v krajních případech ano, ale ničit ne.

JIŘÍ SUCHÝ

V kontextu představení Noise. Šumění davu. mě napadlo, že by 
bylo super, pokud by všechny sochy byly nafukovací, a tím pádem 
flexibilní pro veřejný prostor. Vyfukovat, nafukovat, měnit tvar 
podle potřeby – podle kontextu – podle doby.

JITKA MOLAVCOVÁ

To mi připomíná dobrý příklad: poté, co v Bristolu nedávno 
odstranili pomník otrokáře Edwarda Colstona, navrhl umělec 
Banksy její obnovení – avšak s přidáním sousoší protestujících 
ve chvílích strhávání sochy Colstona. Objekt by tak mohl ve ve-
řejném prostoru zůstat, ale doplněný o kritickou reflexi současné 
doby. Stejně tak umělec David Černý vlastně navrhl obestavění 
pomníku Koněva betonovou stěnou, která by zakryla vše kromě 
jeho vztyčené ruky s květinou.

JIŘÍ SUCHÝ

To je dobrý příklad, ale zase je strašidelná ta hmota betonového 
materiálu. Nafukovací sochy by byly lepší, protože by chyběla ona 
masa materiálu budící respekt.

JITKA MOLAVCOVÁ
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SONG DNE

Marteria x DJ Koze feat.  
Miss Platnum & Hacki | Loft & Liebe
Vybrala Maryana Kozak

Pondělí 16. 5.

19:00–21:20 | Moravské divadlo
Witold Gombrowicz – Ivan Buraj – Jan Kačena
KOSMOS
Národní divadlo Praha 
Dusivá, absurdním humorem a klaustrofobickými 
i surrealistickými výjevy prošpikovaná výprava na „temnou 
stranu vlastní mysli“ v hypertrofovaném, permanentně 
zneklidňujícím, výrazově invenčním pojetí osobnosti letošní  
Flory – režiséra Ivana Buraje.

22:30–02:00 | Konvikt | šapitó | volný vstup
Axona | DJ set 


