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Moje tělo, moje říše, můj kosmos

NEW
WORLD
2.022

Amálie Bulandrová
Středeční den pročistil vytrvalý déšť, který na jednu stranu osvěžil ovzduší
barokní festivalové scénografie, na straně druhé možná vnesl do prosluněných
dní i něco z fatálnosti existencialismu, který je vlastní dvěma monumentálním
inscenacím těchto dní. Déšť se na olomoucké ulice snesl po Kosmu, tedy scénické
adaptaci románu Witolda Gombrowicze v režii Ivana Buraje. „Starý řád s vírou
v Boha přestává platit a ten nový ještě nikdo nevytvořil“ a tíha uvedené teze jako
by se během úterního večera a noci skutečně zhmotnila. Co nastane po dešti? Co
s sebou odnáší a čemu dává průchod? Byť ve zcela odlišném kontextu, vyvstává
na mysl téma Michaela Turinského – jeho prozkoumávání vztahu mezi (vlastním)
gestem a prostředím. O jaký vztah se jedná? Podivnou smyčku na periferii těla?
Možná je fixace na vztah mezi gestem a jeho prostředím skutečnou možností, jak
čelit rozpadu, jak se zaměřit na vlastní kosmos, a zároveň jej otevřít a modelovat
směrem ven – k tomu, co jej obklopuje.
Obkroužením osy jednoho dne vystřídal Gombrowicze německý spisovatel
Wolfgang Borchert respektive divadelní adaptace jeho díla Moje říše je z tohoto
světa v režii Miroslava Bambuška. I bez deště je nyní silně přítomná představa
i potřeba obnovy a nového začátku. Neméně aktuální je i motiv fetišizace rychlosti, který protéká festivalem na mnoha úrovních. Sedimentace diváckého zážitku
v různých vrstvách v průběhu času se stále vytváří a redakce přeje dobré ráno.

KÝM
CHAELEM TURINS
ROZHOVOR S MI
STRANA 4–5

Trpící muž
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Wolfgang Borchert zemřel 20. listopadu 1947 ve věku 26 let,
přesně den před hamburskou premiérou svého textu Venku
přede dveřmi (1947, česky 1965). Ústředním hrdinou autorova
jediného poválečného dramatu je voják Wehrmachtu Beckman,
který se navrací domů a nenalézá nikoho ze svých blízkých. Proto
se jedinec, na kterého společnost zapomněla, potlouká městem
a končí v absolutním opuštění. Text autor příznačně uvozuje
těmito slovy: „Hra, kterou nechce žádné divadlo hrát a žádné
publikum vidět.“ Drama na konci letošního března pro jeviště
Berliner Ensemblu adaptoval kmenový režisér souboru Michael
Thalheimer s přímým aktualizačním záměrem – mluvit o přízracích války, která ničí životy.

Výchozí situace dramatu je společná i inscenaci Moje říše je
z tohoto světa Miroslava Bambuška, který pro tvorbu scénáře
vycházel z do češtiny přeloženého výběru z Borchertova díla
Smutný studený svět (1976). Jeho součástí je i výše zmíněné
drama patřící do kánonu německé literatury, které reflektuje
stav Spolkové republiky po 2. světové válce. Režisér si ovšem
za titulního hrdinu svojí adaptace nevybírá někoho fiktivního,
nýbrž přímo lajtnanta Borcherta (Saša Rašilov). Příběh rámuje jeho hospitalizace na klinice, kde se mu v smrtícím deliriu
způsobeném neadekvátní léčbou zjevují přízraky válečné vřavy.
Především se mu stále navrací vzpomínka na jeho přítele Timma
(Jakub Gottwald), který se jako fiktivní postava vyskytuje v mnoha autorových textech – v inscenaci je kladen důraz především
na povídku Dlouhou, dlouhou ulicí. Právě domnělá přítomnost
Timma na nemocničním pokoji je předělovým momentem, jehož
prostřednictvím se vydáváme do minulosti.
Jádro posledního Bambuškova kusu ze Studia Hrdinů tvoří
vzpomínky na konec války, během které se hrdina vrací domů.
Hlavními tématy inscenace jsou cesta domů a jeho hledání.
K cestě odkazuje i hudební leitmotiv vycházející z německého překladu názvu povídky „Die lange lange Straße lang“,
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kterou Rašilov opakovaně hraje na piano na forbíně. Večer
vrcholí monologem Borcherta obsahujícím odpověď na otázku,
co tvoří domov, po kterém hrdina volá, respektive po tom, co je
nutné k jeho opětovnému vytvoření a následnému udržení. Tím
zásadním stavebním prvkem jsou matky: „Ať jim je osmnáct nebo
osmašedesát“.
Svět potřebuje matky, které budou rodit a starat se o své syny.
Z inscenace přímo srší machistická perspektiva. Příznačně je
ve čtveřici hlavních hereckých představitelů pouze jedna žena.
Jde o herečku Natálii Drabiščákovou, která ztvárňuje upozaděné
ženské postavy, jako jsou sestřička, vysněná partnerka nebo nová
nájemnice bytu hrdinových rodičů. Tyto vedlejší postavy vždy
slouží k potěšení, a to především sexuálnímu, případně k zobrazení bezcitných lidí, kterých se válka příliš nedotkla. Dalším problematickým motivem Bambuškovy adaptace je kritika lékařské
péče, která se v současném postcovidovém kontextu blíží postojům antivaxerů obviňujících lékaře, že pacienty neléčí, ale právě
naopak je činí nemocnými. Lékařský personál má v inscenaci
příznačně přes ústa roušky, zřízenci mají na sobě neprodyšné
obleky a nemocniční postel je čištěna dezinfekcí z rozprašovače. Výsledek adaptace Borchertových textů nevyznívá jako apel
proti následkům válečného běsnění viděného z osobní perspektivy jedince. Tak je tomu v Berliner Ensemblu zmíněném
v úvodu, u Bambuška sledujeme příběh muže, který ztratil jemu
dobře známý svět. Ten se nyní snaží za každou cenu vrátit zpět
a při svých pokusech strádá, což dává na odiv všem kolem sebe
a také je z toho obviňuje.
Patti Smith | Land
– YouTube
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ST 18. 5.
11:00–12:00 | Konvikt | šapitó | volný vstup
Moje říše je z tohoto světa | beseda k inscenaci

13:30–15:15 | Konvikt | šapitó | volný vstup
BEAUTIFUL NEW THEATRES
Jak by mohla vypadat divadla budoucnosti? Rozprava o utopiích,
potenciálně realizovatelných v rámci divadelních institucí,
s redaktory časopisu CEDIT.

16:00–17:30 | Konvikt | filmový sál
LIDI KRVE
(Česká republika 2021 | režie Miroslav Bambušek)
Drama o stigmatech minulosti. Symbolické putování napříč
časem v rozporuplně přijímaném, nejednoznačném filmu autora
a režiséra festivalové inscenace Moje říše je z tohoto světa.

19:30–20:40 | S-klub
KOHLHAAS (podle Heinricha von Kleista)
Lachende Bestien
O cestě muže, jemuž se stala křivda a jenž se v touze po dosažení
spravedlnosti uchýlil k násilí. Kleistův hrdina překročil zákon,
Lachende Bestien – v rámci autorského komentáře – „překračují
interpretaci“. „Ekoteroristická inscenace“ režiséra Michala Háby,
jehož Hrdiny kapitalistické práce a Zámkem na Loiře vyvrcholil
netradičně podzimní 24. festivalový ročník.
21:15–22:30 | Konvikt | šapitó
FLOEX | koncert
Speciální projekt multimediálního umělce Tomáše Dvořáka,
v němž na akustické bicí hraje robot Josef z počítačové hry
Machinarium.
22:45– 02:30 | Konvikt | šapitó | volný vstup
Sestra | DJ set

Ozvěny z publika
– k inscenaci Kosmos
Technicky náročné, poutavá scénografie, nikdy jsem neviděla,
že by na jevišti měli celý dům. Celou dobu jsem ale přemýšlela
nad tím, jestli je to pro mě víc film nebo divadlo, vzpomněla jsem
si totiž na Auslanderův text, kde se zaměřuje na to, zda se jako
divák zaobíráš reálnou akcí, nebo tou medializovanou. Pořád
jsem z toho taková rozpačitá, takže si musím sednout a utřídit si,
o čem to pro mě celé je. Bylo to asi nejvíc alternativní představení tady
na Floře.

ROMANA, STUDENTKA

Bylo to fascinující, dechberoucí a já jsem si to užila od první
vteřiny. Pro mě osobně standing ovation.

VLAĎKA, SOCIOLOŽKA A „AUTORKA“ KNIHÁŘE

Přišlo mi to strašně zajímavě uchopené. Moc se mi líbilo to promítání a jak tam fungovalo dohromady několik médií. Přišlo
mi to skvěle zahrané, mělo to spád. Očekávala jsem, že to bude
trochu bizár, protože Gombrowiczovy texty znám a vím, že to
je takové experimentálnější. Takže to vlastně úplně naplnilo
moje očekávání.

ANNA MALIMÁNKOVÁ, BOHEMISTKA
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Tzv. mobility justice se týká
každého z nás
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AMÁLIE BULANDROVÁ
Rozhovor s Michaelem Turinským, choreografem a performerem z Vídně, autorem
performance Precarious Moves, teoretikem a aktivistou v oblasti inkluze.

Kdy jste se rozhodl začít věnovat choreografii? Měl jste
nějaké vzory, které jste chtěl následovat? Vzpomenete si
na moment, kdy jste si uvědomil, že pohyb-tanec-choreografie je to, čemu chcete věnovat svou energii?
Původně jsem mezi lety 1998 a 2005 studoval filozofii na
University of Vienna. Ale pak mě jedna známá seznámila s malou
tanečně-improvizační skupinou. Jelikož se tahle má kamarádka
pohybuje stejně jako já na vozíku, říkal jsem si: „Jak je možné,
že chodí tancovat?“ Nicméně jsem tam s ní šel a hned na prv4

ní hodině mě to chytlo, stal jsem se pohybem takřka posedlý.
Vzpomínám si, jak jsem se tam plazil po podlaze jako blázen.
S touto skupinou jsem strávil nějaký čas, seznámil se s dalšími
lidmi z oboru a v jeden moment jsem si položil otázku: „Ok, mám
zůstat na univerzitě? Nebo se věnovat pohybu?“ Už v tu chvíli mi
bylo jasné, že kdybych zůstal na univerzitě, nebylo by to šťastné
řešení. Chci tím říct, že sice moc rád přemýšlím a zabývám se teorií, filosofií atp., ale ke štěstí potřebuji i fyzickou praxi. Opravdu
šťastný se cítím, když se věnuji fyzickému pohybu. Ponořil jsem
se do toho naplno a můj život i můj svět se tím hodně změnily…

Pokud jde o vzory, je určitě mnoho lidí v Rakousku, kteří mou
práci ovlivňují přímo. A pak mezinárodní osobnosti – jako Miguel
Gutierrez, Keith Hennessy, nebo Mårten Spångberg – které sice
neznám osobně, ale jejichž způsob uvažování o choreografii mě
hodně inspiruje.
Odkdy – od jakého momentu – se považujete za profesionálního choreografa a performera?

Řekl bych, že to začalo v roce 2006 s výše zmíněnou skupinou.
A později v roce 2012 s mou sólovou performancí Heteronomous
male. To byl vlastně ten moment, kdy jsem se začal považovat
za profesionála, ať už to znamená cokoli. V té době jsem ale svou
tvorbu připravoval v podstatě sám, neměl jsem například představu, jak se správně technicky pohybovat. Ze začátku to bylo
hrozné, nevěděl jsem, jak na to. Ale během pár let jsem potkal
lidi, kteří mi velmi pomohli, a jsem jim za to moc vděčný.
Jelikož jste studoval filozofii, je nasnadě, že propojujete
různé teoretické koncepty s vaší choreografickou tvorbou.
Chtěla bych se zeptal na jeden konkrétní koncept, který je
zmíněný v anotaci performance Precarious Moves – Crip
Time. O co konkrétně jde?

Crip-Time je pojem, který představila Alison Kafer ve své knize
Feminist, Queer, Crip (2013). Navrhuje zde alternativní budoucnost pro postižené – postižená těla; zpochybňuje tradiční představu „povinné tělesné zdatnosti“, odmítá postižení jako předem
daný limit atp. Ve zkratce její pojem Crip-Time znamená to, že
my – lidé s postižením – máme k času a časovosti zkrátka trochu
jiný vztah. Nejjednodušší způsob, jak to vysvětlit, je říct, že nám
věci mohou trvat o něco déle. Takže je to mj. o tom, že si na věci
dáváme víc času. Pro mě to například není takový problém, ale
mnoho lidí s postižením si nemůže pořádně plánovat čas, nelze
totiž předvídat, jak se budou zítra, pozítří… cítit. V choreografii
je vždycky zásadní to, jak uspořádáte pohybující se tělo ve vztahu
k času. V mém případě se, velmi zjednodušeně řečeno, může stát,
že se fyzicky vyčerpám, ale přitom budu pro publikum stále
pomalý – „nudný“. Jinými slovy, tento koncept v choreografické
tvorbě souvisí s tím, jak uspořádat opakování a variace do časového horizontu performance, a to podle mých vlastních potřeb,
ale i podle potřeb diváků.

statě šlo o Tianův návrh hudební struktury i textu, který vzešel
z improvizace ve studiu. Pamatuji si, že jsme na našem prvním
sezení pracovali s beaty od Franka Oceana. Tian v reakci na to
navrhl podobnou, ale vlastní hudební stopu. Tolik asi k procesu
vzniku. Víte, já opravdu od začátku věděl, že chci během performance zpívat. A o něco později mi došlo, že budu zpívat v autě.
Před mnoha lety jsem totiž četl velmi zajímavý článek o Franku
Oceanovi coby queer zpěvákovi, který byl obzvlášť zaměřený
na auta (má, nebo měl jich velkou sbírku). Tento článek se hodně
zaměřoval na vztah maskulinity a falické symboliky v kontextu
fenoménu aut. Také se tam tematizoval způsob, jakým Frank
Ocean obrací tradiční afirmaci maskulinity, jak ji rozbíjí, nebo
lépe řečeno: činí ji mnohem zranitelnější. Tato několikavrstevnatá „hra“, resp. vztah Franka Oceana a fenoménu aut, maskulinity
a křehkosti, mě zaujala. Začal jsem se proto více zabývat touto
oscilací mezi mužem a dítětem prostřednictvím auta. Chtěl jsem
na jeviště přivést dítě – chlapce, který chce být mužem.
V rámci představení se objevuje myšlenka tzv. mobility
justice – spravedlnosti mobility. Mohl byste tento koncept
přiblížit?

Jsem velmi rád, že se na to ptáte. Tento pojem vlastně během
představení nikdy výslovně nezmiňuji, takže jsem moc rád, že
je to i bez toho pochopitelné. Ale já nejsem odborník na „mobility justice“, tímto konceptem jsem se jen zabýval během příprav
představení. Je to mnohovrstevnatý koncept, který má hodnotu
v různých měřítkách. Můžeme uvažovat o spravedlnosti mobility
v malém měřítku, například když se zamyslíme nad skutečností,
že existují lidé, kteří nemohou lézt, a budeme se ptát: „Jsou jim
nabízeny stejné příležitosti jako lidem, kteří lézt mohou?“ Nebo
můžeme uvažovat o spravedlnosti mobility ve větším měřítku,
například v tom smyslu, že prakticky všichni tady jezdíme auty.
Nicméně pokud by každý tvor jezdil auty jako my, nemohli bychom už na této planetě žít. Na samotné automobilové dopravě
je tedy něco nespravedlivého. A právě fenomény tohoto typu
koncept „mobility justice“ řeší – jedná se vlastně o princip, jakým
lze v mobilitě lidí, věcí i myšlenek postihnout různé mocenské
vztahy, sociální vyloučení, nerovný přístup k pohybu atp.
Přepis besedy po představení Precarious Moves.

Jak ve své praxi vnímáte fungování různých divadelních budov, potažmo divadelních institucí – ve smyslu jejich provozu
z pohledu dostupnosti nejen fyzické, ale i produkčně-provozní? Jsou pro Vás v rámci současného, zrychleného a na
kvantitu orientovaného provozu vůbec dostupné?
Rád pracuji na tzv. off-scénách, tedy mimo „hlavní institucionální
provoz“, po těch státních/městských divadlech netoužím, ta mě
nezajímají. Dalo by se samozřejmě uvažovat nad tím, jak je změnit – respektive jsou lidé, kteří přemýšlí o tom, jak změnit tyto
scény (státní divadla) a jejich rytmus tak, aby byly inkluzivnější
a více se otevřely různým typům potřeb. Ale já mezi ně momentálně nepatřím. Obecně řečeno, nejlépe vždy funguje řídit se
vlastním rytmem – naslouchat a následovat svůj vlastní rytmus
nejen na jevišti, ale i v rámci produkčních příprav představení.
Během performance Precarious Moves zaznívá píseň; resp.
celá prostřední část je touto písní dotvářena – chtěla bych
se zeptat, jak vznikala. Bylo to během zkoušení, jako výsledek improvizace, nebo byla napsána ještě před celým
procesem příprav?
Od začátku jsem věděl, že chci v této performanci zpívat,
a tak jsem na písni pracoval společně s hudebníkem Tianem
Rotteveelem. Nejdřív jsme si povídali – já improvizoval, Tian
improvizoval. Pak přišel s návrhem textu, ke kterému jsem
následně něco přidal, něco upravil, něco vyhodil… Ale v pod-

MICHAEL TURINSKY
Je choreograf, performer a teoretik žijící ve Vídni. Zabývá se
specifickou fenomenologií těla označeného jako „postižené“, jeho
specifickým bytím ve světě, jeho vztahem k temporalitě a rytmu,
afektu a produkci afektů, genderu a sexualitě, viditelnosti a neviditelnosti. Spolupracoval i s rakouskou choreografkou Doris
Uhlich, s níž vytvořil inscenaci Ravemachine, která získala v roce
2017 Nestroyovu cenu.
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On, jeho tělo, světlo a tanec
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PAVLÍNA DRNKOVÁ

Jako malá jsem často na tanečních hodinách slýchávala, že
při tanci se přeci nedupe. Má být ladný a vznosný. To už je ale
přežitek – tanci a pohybu se již žádné meze nekladou, což nám
koneckonců v neděli potvrdil i Michael Turinsky ve své performanci Precarious Moves. Sólo Daniela Conanta s názvem
Tanzanweisungen pak přistoupilo k tanci jako k mozaice různých
gest, pohybů a výrazů v jejich syrové podobě. Dupání, údery
o vlastní tělo, zrychlený a rytmizovaný dech doprovázely konstantní taneční akci – bez jakýchkoliv příkras, pouze s dokonalým
vnímáním vnitřního tempa pohybu. Doprovodná hra se zvuky
těla sloužila nejen jako centrální hudební podkres, ale také jako
indikátor naprosté autentičnosti a fyzické přítomnosti tanečníka. Tělesné vypětí v kontrastu s uvolněním a celkový prožitek
z každého pohybu umocnily divákovo napojení se na performera.
Conant stál ve středu naší pozornosti na jednoduchém vyvýšeném pódiu bez dekorací a rekvizit. Byl tu jen on, jeho tělo, světla
a tanec.
„V určitém momentě zkoušení jsem Daniela požádal, aby všechen pohybový materiál, který jsme nashromáždili a okopírovali
z internetu, zaskákal. A tak se zrodil tento tanec,“ říká choreograf Moritz Ostruschnjak na besedě po představení. Společně
s Danielem se v době prvního lockdownu ponořili do internetového vyhledávání a našli mnoho videí, jejichž pohybovou stránku
přejali a zpodobnili ve své performanci. Tanzanweisungen
6

(It won’t be like this forever) neboli v češtině Taneční pokyny
(Nebude to tak navždy) není pouze precizním tanečním sólem,
ale i otevřeným společensko-politickým gestem. Hypertextové
odkazy se vztahují k tanečním kreacím známých osobností
(Beyoncé, Marilyn Monroe), vtipným videím i jakýmkoliv jiným
projevům obsahujícím pohybové jednání (například k politickým
proslovům se specifickými gesty).

Daniel Conant se během tvůrčího procesu nechal inspirovat děním ve videích na internetu, řídil se jejich pokyny, nechal se jimi
ovládat a ovlivňovat svůj vlastní taneční výstup, proto s choreografem zkombinovali mnoho stylů od široké škály sportovních
disciplín po rozdílné druhy tance. Ke konci představení se však
role obrací a Conant začíná sám zadávat taneční pokyny. Tyto
útržkovité výrazy jsou pouze zvoláním bez očekávání jakékoliv
divácké odezvy, ale mohly by fungovat jako výzva ke společnému
pohybu. Osobně jsem měla v závěrečné pasáži (výjimečně doprovázené hudbou) potřebu prožít tanec společně s ním – užít si takovou soukromou pocovidovou „dance party“ na jevišti S-klubu.
Podtitul It won’t be like this forever implikuje šťastný konec plný
naděje a očekávání. Jelikož dílo vznikalo za přísných covidových
podmínek, toto tvrzení odkazuje k době, která se již velmi změnila – už nesedíme uzavření v izolaci, ale opět se setkáváme. Tento
podtitul však nabývá dalších konotací ve světle současných událostí, tak doufejme, že… It won’t be like this soon/anymore.

Dvoje zamyšlení nad Kosmem

Kosmo(a)gonie
NATALLIA SKARYNKA
Vyprávět o Kosmu takzvaně ex post je velmi náročné.

Bezprostřední sdílení emocí a myšlenek, které tento kus vyvolává, již intenzivně proběhlo ve vnitřním dialogu v mé hlavě během
představení samotného. Mělo to podobu spletitých, zmatených,
komplikovaných otázek rodících se tak nečekaně a nahodile jako
záblesk světla, jako rána sekerou, jako něčí ohlušující výkřik,
jako zvukové vibrace, ze kterých se třásl celý sál. Jevištní dění se
neustále zmítalo v absurdním záchvatu agonie, v paralelní snaze
v tomhle obrovském černém nekonečnu existovat a chápat ho.
Jenže z tohoto pak vyplývá očividná otázka – víme vůbec, jak
na to?
Představení zobrazuje jasnou věc: děláme, že světu rozumíme
a umíme s ním komunikovat. Nejhorší na tom je, že jsme si tím
tak sobecky jistí… Ve skutečnosti se ho ale jenom snažíme přetvářet do podoby jakéhosi logického řádu, sestavit ho tak, aby se
v něm dalo nějak nenáročně žít a nemuseli jsme řešit nic navíc.
V tom, co se dělo na jevišti, vidím zřetelně zásadní lidské pochybení: nepočítáme s tím, že tenhle svět je jeden velký nesouvisející chaos, a netroufám si říct, že je vůbec náš. Přemýšlí se málo.
Uvažuje se nad věcmi suše, vágně a primitivně. Veškeré naše
interpretace světa jsou každopádně sebeklamem a podvodem.
Nevíme o něm nic. Proto si myslím, že nám ten svět nepatří,
a bude tomu tak, dokud nezačneme chtít odpovídat na úplně jiné
úrovni a mít jiné požadavky. Pach zbabělosti před otevřením se
způsobu myšlení, jež by jednou mohlo nabýt kosmických rozměrů, po celou dobu obklopoval jeviště, jeho ozvěnu šlo cítit až na
konci hlediště – zapadal do každého koutku a visel tam, dokud
se divadlo nevyprázdnilo. Vzdálená podoba života v umělém
domě po celou vrzala jako nenamazaný vozík, a ti, kteří v něm
existovali, jako by naschvál bourali veškerý možný zdravý rozum
a smysl.
Říct, že jsem během necelých tří hodin zažila opravdové peklo.
Neříct nic. Cítila jsem, že v plicích dochází vzduch, že se musím okamžitě nadechnout – ale tělo se nechtělo hýbat, v hlavě
jenom neustále znělo to na jevišti opakovaně zmiňované vedro,
se kterým se nedá nic dělat a zbývá se s ním jenom smířit. Bylo
to vedro z precizního zobrazení omezenosti lidského myšlení
a způsobu vyjádření se, vedro z nekompromisní absurdity a krutosti činů a vedro ze zoufalosti, kterou cítí jedinec, jenž se snaží
neztratit se a nezbláznit v kýčovitém davu. Veškerá ošklivost,
tupost a malichernost lidské společnosti byla hyperrealisticky
zachycená v detailních živých projekcích, až se mi dělalo nevolno. Snažila jsem se okamžitě najít bezpečný bod, na který se
můžu podívat a kam by to nepronikalo, ale ten nepříjemný pocit
byl všude: ve zvuku, ve vzduchu, na plátně, v mé hlavě, v domě
v hloubce jeviště, v umělém kouři, v blikajícím světle a nepřetržitém proudu ošklivého smíchu, řeči a pohybech.

Byla jsem do toho po celou dobu beznadějně zabalená. Z divadla
jsem odešla s uvědoměním si toho, že svět, který se snažíme vybudovat podle vlastních představ, funguje špatně. Pácháme násilí
na vesmíru.

Pomatená kauzalita
ELIŠKA RAITEROVÁ
Hlavní hrdina Kosmu Witold svůj konflikt formuluje takto: „Jak
to, že zrozeni z chaosu, nemůžeme se s ním nikdy setkat? Sotva
vzhlédneme, a už se pod naším pohledem rodí řád.“ Natallia se
ve svém zamyšlení nad inscenací pražského Národního divadla
ptá: „Víme, jak existovat ve světě a chápat ho?“ Jak pojmout svět
a vztáhnout se k němu, aniž bychom mu ubližovali? Inscenace dle
ní zintenzivňuje násilí, kterého se dopouštíme, když svět zbaběle
a vágně pojmenováváme, škatulkujeme, aby byl pro nás snadno
přístupný a stravitelný.
Zdá se mi, že by se dalo k Natalliině úvaze dokreslit ještě pár
konkrétních momentů z románu i inscenace, ve kterých se přítomnost násilí zřetelně odráží. Prvním je moment Witoldovy
pomatené kauzality. Když se člověk snaží pochopit a uchopit
svět a v této snaze selhává, může se snadno stát, že se uchýlí
k hledání souvislostí na místech, kde nejsou. Šipka na stropě
musí směřovat k pověšenému vrabci a klacíku na nitce. A v konečném důsledku ukazuje na pokoj služebné, která vrabce musela pověsit. Tento moment hladového násilného interpretování se
jeví jako zvlášť aktuální a zřetelně pro mě v inscenaci vystupoval
do popředí. Ve svém psychologickém aspektu je totiž velmi blízký motivaci vzniku rozličných postpravd a konspiračních teorií
a vyjevuje jejich zhoubný účinek: fabulování příčin a viníků,
které vede k šílenství a opět – k násilí.

Klíčová se mi přitom zdá skutečnost, že je hlavním hrdinou
mladý muž, který odjíždí od rodičů a je nucen zorientovat se
a adaptovat v neznámém prostředí. Vzpomínám si, že jsem kdysi
četla zprávu o výzkumu, dle kterého nejpravděpodobnější oběť
propadnutí sektě, tedy vůli určitým radikálním způsobem vykládat svět, představuje student ČVUT, tedy mladý muž – zdánlivě
paradoxně racionálního technického zaměření – který je v raném
stadiu poznávání světa, člověk náchylný k nejistotě, emotivnější,
citlivější, zranitelnější.
V samotné inscenaci v sobě podivnost a jakousi interpretační
nevstřícnost Gombrowiczova světa nejbytostněji koncentrovalo
herecké pojetí postav Ondřeje Pavelky a Jany Bouškové. Leon
a Kulička byli nepředvídatelní, chvílemi zcela apatičtí, někdy
agresivní, vzdorující jakékoli komunikaci (Pavelkův neukojený
Leon připomínal jeho slavného Sganarela z Grossmanova Dona
Juana Divadla Na zábradlí). V rámci scény byl svět vybudován
jako kontrast vnitřku a vnějšku, jehož prostory neustále prostupovaly kamery (před domem, v domě, v zákulisí). Je pro mě
stále ještě otázkou, do jaké míry mi tato forma herce a dění až
příliš odcizovala a vzdalovala mě od nich. Myslím ale, že se v ní
určitým způsobem podařilo zachytit svět, který před divákovýma
očima vzniká a zaniká, objevuje se a mizí. A souhlasím s Naty, že
v onom zachycení bylo cosi velmi zneklidňujícího, intenzivního,
nepříjemného.
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Kontext
– den v Bavorské státní opeře

11:30–12:30 | Konvikt | šapitó | volný vstup
Kohlhaas | beseda k inscenaci

14:30–16:00 | Divadlo na cucky
J. Ryška – P. Šplíchal – A. Svozil – K. Jankovcová
ÚVOD DO SOUČASNÉ TRAPNOSTI
Divadlo na cucky
Praktický „průvodce srandou, kterou člověk zažije v pozdním
kapitalismu od kolébky do hrobu“. Adaptace knihy Jakuba Ryšky
a Pavla Šplíchala, která vznikla na základě oceňovaného blogu
Prigl.cz. Instruktáž režiséra Adama Svozila k „radostnému
přežívání na trhu práce“…

18:30–20:00 | Brno | HaDivadlo | zájezd
Marlen Haushoferová
ZEĎ
HaDivadlo Brno
Příběh ženy, která se náhle ocitla na lidmi opuštěném území
obehnaném neprostupnou zdí. Jak se přizpůsobit rytmu přírody?
Jak si opatřit potravu? S kým mluvit…? Tereza Hofová jako
„alpská Robinsonka“ v adaptaci alegorického románu. Závěrečná
produkce letošní profilové sekce „Fokus: HaDivadlo“ – v režii
Kamily Polívkové.
Beseda po představení
Odjezd autobusu z Olomouce v 17:00
(sraz u Billy / Legionářská ulice)

Kdybych měl k dispozici jeden den v Bavorské státní opeře,
neudělal bych nic. Za den se nedá udělat nic, co má smysl.

MIROSLAV BAMBUŠEK, REŽISÉR

(dlouhá pauza) Striptýz.

JAKUB GOTTWALD, HEREC

Udělal bych tam debatu o nerůstu.

IVAN BURAJ, REŽISÉR
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