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Jiří Suk – Týmové vaření
Jeden můj kolega kdysi dělal rozhovor s jedním členem jedné nejmeno-

vané ale velmi slavné skupiny. Interview probíhalo slibně, ovšem když si zmí-
něný kolega doma pustil zvukovou stopu, jakou diktafon uložil, slyšel jen 
šum. Modlil jsem se, aby se mi nic podobného nikdy nestalo. A bum! Rozho-
vor s Jiřím Sukem, režisérem inscenace Bazárek, probíhal nadvakrát a ve vý-
sledku jsem za to vlastně rád. Na druhý pokus jsme se začali víc zaobírat tý-
movým vařením a dochucováním a lepší koření se pak uchytilo i na papíru.

Dnes to byla teprve první repríza. 
Říkal jsi mi, že jsi se s Bazárkem 
přihlásil na Wintrovky hned 
takhle ze začátku hlavně pro-
to, aby inscenace mohla projít už 
teď přes odborné oko poroty.

Ano. Porota má většinou podnětné 
a inteligentní postřehy. Chtěli jsme do 
inscenace přidat ingredience, dokud ji 
máme na plotně, dokud ji ještě lidé ne-
mají v talířích. 

Užíváš si hodně, když ji můžeš 
ještě takhle dochucovat a tvaro-
vat?

Je to strašně krásná práce. To, co 
nám teď řekla porota, je gró, které la-
víruje na hranici, na níž si nejsem jis-
tý. Snažím se udržet civilnost, uvěřitel-
nost a reálnost. Reálná fantasy mě baví. 

Už jenom díky spojení dvou kontras-
tů. A proto na reálnost dbám, ale sa-
mozřejmě musí na divadle být i sděl-
nost. Hranu mezi reálností a sdělností 
stále hledám.

Máš fázi, kdy inscenaci ještě va-
říš, radši, než když už se vše 
ustálí?

Vymýšlení od začátku, od prvních 
situací typu: „Ty nebudeš tady, ale tam. 
Je to vtipnější,“ mě baví. Další level při-
jde, když se herci zabydlí v postavách 
a už vidíš, že to kvete. Zasadíš to a pak 
vidíš, jak to z nich začne růst. 

Nemáš strach, že až se inscenace 
ustálí a uvaří se, ztratí pro tebe 
kus kouzla?

Ne. Až ji budeme takhle hrát, bu-
du se tím bavit a těšit, protože insce-
naci dělám srdcově, aby se mi líbila. 
Pak jsem strašně šťastný, že se líbí ješ-
tě někomu. Když za mnou někdo přijde 
s něčím, co se mu nelíbí a není to pro-
ti mému vkusu, ale pro něj a nenapad-
lo by mě to, pokouším se to začlenit. 
A když je to proti němu, tak bohužel. 

Jak poznáš hranici, kdy už se in-
scenace dovařila, aby se nepře-
vařil?

Nevím. Bojím se, abych nepřeva-
řil, nepřekořenil, nepřesolil a snad ne-
přesolím. Věřím spoustě kamarádů 

a spoustě lidí, kteří to s námi myslí dob-
ře, a řeknou mi výtky. 

Máš nějakou pravou ruku, která 
ti s vařením pomáhá?

S  vařením jako takovým samo-
zřejmě Evička (Suková, Jirkova žena – 
pozn. autora), a to neuvěřitelně. Jsme 
vývojový a  vymýšlející tým. Ona je 
svým způsobem dramaturg, o němž 
na hodnocení říkali, že chybí. Ale jeli-
kož je odstavená kvůli dětem, tak ne-
ní na zkouškách a vidí to jen občas. 
I  tak nějaké výtky a připomínky má, 
a jsou to připomínky, které jsou mé-
mu srdci blízké nejen svazkově, ale 
i názorově. 

Eva ti doporučila i námět. Dalo 
by se říct, že vůdčí osobnosti ce-
lého projektu jste vy dva?

Herci teď plní náš sen. Udělali jsme 
si s Evou nějakou vizi a inscenování je 
zase o tom, co je realizovatelné a co ne. 
Řeší se kompromisy, ústupky. Herci mi 
řeknou věci, co je napadly, anebo je-
nom nechtěně nabídnou situační či ko-
munikační vtip.

S Evou se ti tedy spolupracuje 
nejlépe. Kdybys chtěl dělat dal-
ší inscenaci, skočili byste do ní 
opět spolu?

Nabízí se to. Už Ostrov pokladů by-
lo naše dítě, které jsme pak odchova-
li se všemi herci, z nichž jsme nejdřív 
udělali loutkoherce. Teď zase zkouší-
me tohle. Je to plnění naší vize, naší 
představy, našeho snu a já jsem straš-
ně šťastný, že se najdou lidi, kteří do 
toho jdou. Věří, že ta práce má smysl. 
Nedělají ji za peníze, ale jelikož si mys-
lí, že má cenu. To je na amatérském di-
vadle krásné.

Jirka Štraub
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Divadelní spolek Tyl Rakovník
Neil Gaiman, Eva Suková: Bazárek

První představení 39. Wintrova Rakovníka 2015 sehrál Divadelní spolek 
Tyl Rakovník. Předlohou k jeho inscenaci Bazárek byla dramatizace povíd-
ky anglického spisovatele Neila Gaimana, jehož doménou je sci-fi a fantasy. 
Většina díla Neila Gaimana je řazena pod žánr tzv. urban fantasy odehráva-
jící se na pozadí skutečného světa. Nejinak je to v případě výchozí povídky. 
Prolíná se v ní svět rytířů Svatého grálu a našich zcela obyčejných současníků.

Dramatizace Evy Sukové je dobrým 
odrazovým můstkem k vytvoření zda-
řilého scénického tvaru, je úsporná, si-
tuuje příběh do tuzemských reálií a dá-
vá prostor režii a hercům k tvořivému 
uchopení. Tématem je smysl lidského 
bytí. Tvůrci přitakávají životu ve vzá-
jemném porozumění a  lásce, oproti 
honbě za čímkoliv jiným, byť zázrač-
ným a všemocným. 

Inscenace rakovnického souboru je 
nejen neotřelým dramaturgickým poči-
nem, ale zajímavým obsažným příspěv-
kem divadelního tvoření, který má svůj 
etický náboj. Staví na dvou hlavních po-
stavách – Paní Koutné, kterou ztvárňuje 
na velice dobré herecké úrovní Hana Pi-
líková a na Rytíři Galahatovi, jehož role 
byla svěřena Ondřeji Svobodovi. H. Pi-
líková má schopnost přesvědčivě jed-
nat slovem, gestem, mimikou. Její part-
ner má v hereckém jednání jisté rezervy. 
K zdařilejšímu inscenačnímu výsledku 
by jistě napomohlo tyto rezervy poo-
tevřít. Podstatnější roli by však patrně 
sehrálo důsledné uplatňování postojů 
obou protagonistů, realizace tzv. herec-
kých řídících úkolů, které by současně 
umožnily vývoj vztahů mezi postava-
mi. Obdobně je tomu u budování vzta-
hu postavy Paní Koutné a prodavačky 
Moniky, jakkoli je pro to ve hře daleko 
menší prostor. K prospěchu inscenace 
by také bylo zřetelnější ozřejmění bo-
du zlomu, v němž se Paní Koutná roz-
hodne oželet Svatý grál a věnovat jej 
Galahatovi .

Soubor výhodně zvolil komorní 
kontaktní hrací prostor s diváky na je-
višti. Při svém scénografickém řešení se 
dobře vydal cestou zabydleného reali-
stického prostředí a kostýmování, byť 
ne bezezbytku (zeleninová zahrádka). 
K úvaze je umístění retrospektivní (ta-
neční) scény, kdy Paní Koutná vzpomí-
ná na svá mladá léta, kdy se seznámi-

la s manželem. Její frontální umístění 
těsně před diváky se zdá být proble-
matické.

Na použití hudebního plánu insce-
nace, který je založený na zprofano-
vaných skladbách typu love song, se 
názory mohou lišit. Osobně se domní-
vám, že méně by bylo více.

V představení jsme byli svědky ně-
kterých dobře zpracovaných gagů, kte-
ré ač scénářem nepředepsány, vyzněly 
skvostně (rytíř před dveřmi evokujícími 
kříž či v závěru aladinova lampa). Ško-
da, že takových momentů nebylo více.

Inscenace Bazárek bezesporu zda-
řile zahájila letošní rakovnickou pře-
hlídku. Přes uvedené problémy je tzv. 
dobře zaděláno na ještě působivější di-
vadelní podívanou a divácký zážitek. 
Další práce na inscenaci určitě přinese 
své ovoce, a to nejen pro dospělé, ale 
i pro dětské diváky.

Milan Strotzer

Upozorňujeme čtenáře, že poslední číslo Zpravodaje s recenzemi 
sobotních představení vyjde pouze online. Stejně jako ostatní čísla 
bude ke stažení na webu www.amaterskascena.cz.

Program: 
PÁTEK 20. BŘEZNA 2015

10.00–12.00 hodin
Radek Šlangal
LIBUSHE
Muzikál
Nové divadlo Mělník

14.00–16.00 hodin
Terry Pratchett, Petr Matoušek
MY, SVOBODNEJ NÁROD
Humoristická fantasy
Divadýlko na dlani Mladá Boleslav

20.00–22.30 hodin
Petr Schulhoff, Richard Otradovec
ZÍTRA TO ROZTOČÍME, 
DRAHOUŠKU aneb 
Absolutně nevinný žertík
Crazy komedie
Spolek divadelních ochotníků  
v Sedlčanech


