
3. 4. 2022
číslo 4

Dnešní program
10:00–11:20 / Kolohnáti – Ca-
baret Cami / Velký sál

12:00–13:10 / Li-Di Litoměřice
– Modrovous – Naděje žen /
Velký sál

14:00–14:30 / Betonový tráv-
ník – Leh – sed 44,2 / Velký
sál

15:00–16:30 / Diskuse (Ko-
lohnáti, Li-Di Litoměřice, Be-
tonový trávník) / Malý sál

16.30 / Vyhlášení a zakončení
festivalu / Zahrada ZUŠ

Podpořte
PřeMostění
Líbilo se vám PřeMostění? Lí-
bilo se vám na PřeMostění?
Chcete podpořit organizátory.
Máte šanci.
Budeme rádi a vděční, když
pošlete dar na účet:
1763009016/3030
Zpráva pro příjemce:
Dar PřeMostění
A nebo použijte qr kód a vše za
vás vašemobilní bankovnictví
vyplní samo.
Moc děkujeme
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Organizátorka Mladé scény v Ústí nad Orlicí Lenka Janyšová řekla Zpravodaji:

Je fajn vidět, jak dělají
přehlídky jinde

L
enka Janyšová
je učitelka, di-
vadelnice
a hlavně orga-
nizátorka di-

vadelních přehlídek,
v první řadě pakMladé
scény v Ústí nad Orlicí.

Je podle tebe důležité, aby
organizátoři celostátní
přehlídky jezdili na ty
krajské? Třeba abyměli
přehled, znali kontext
apod.
Je fajn, když organizá-

tor vidí, jak se dělají pře-
hlídky jinde a neustrne
na té svojí. Snaží se posu-
novat, obměňovat. Inspi-
rovat se a třeba vnášet na
svou přehlídku něco, co
ho zaujalo jinde.

A PřeMostění je pro tebe
pěkná inspirace?
Nikdy jsem tu nebyla,

jsem tady poprvé a líbí se
mi tu to plynutí, velké
zapojení souboru zmístní
ZUŠ a všech lidí kolem
Pavla Skály. Je to takové
to, že nikde není problém.
O takový přístup či se
snažíme i u nás v Ústí nad
Orlicí.

V době, řekněmemezico-
vidové, jste stihli uspořá-
datMladou scénu, ale ta
plnohodnotná bude až le-
tos, že?
Doufám, že to bude za-

se naplněná přehlídka jak
počtem souborů, tak po-
čtem seminářů a frek-
ventantů. Loni jsmeměli
zhruba poloviční počet
seminářů i lidí, kteří při-
jeli.

Některé přehlídky bojují
s organizačními potížemi,
třeba vhodným a dostup-
nýmubytováním pro
účastníky. Patří Mladá

scéna k těm šťastnějším?
Máme výhodu, že jsme

přehlídkoumladých lidí
a jejich cílem není jak
a kde bydlí, jedou hlavně
za obsahem přehlídky.
Takže si díky gymnáziu
vystačíme s ubytováním
ve třídách a pro nároč-
nější účastníky jsme
schopni zajistit třeba ho-
tel nebo internát.

Máš pocit, že se po koro-
navirové pandemii pře-
hlídky rozjely a vrátily se
do doby před covidem?
Vlastně nevím. Sama

dělám se studenty diva-
dlo a jedeme na krajskou
přehlídku, která byla
běžně dvoudenní. Teďmá
program spojený i s dět-
skou scénou. Tomě pře-
kvapilo a vypadá to, že je
málo souborů. Naopak
v činoherním divadle do-
spělých na Orlickémasce
jsmeměli dvanáct sou-

borů a dva jsmemuseli
odmítnout. Dospělí už se
na to těšili, měli v zásobě
inscenace a pustili se do
práce. Mládež ještě asi
pokulhává. Školáci a stu-
denti se nepotkávali, ob-
tížně se zkoušelo, když
jeden po druhémmířili
do izolace. To jsem po-
znala na našem souboru,
kdy jsme se nepotkali
všichni třebaměsíc. Ale
věřím, že postupně se
souborymladého divadla
sejdou a zase přijde jejich
nadšení.

Vnímáš umladého divadla
nějaký trend, třeba po-
dobné tematické zaměření
souborů a jejich inscenací?
Je zajímavé, že se každý

rok sejde naMladé scéně
několik souboru z růz-
ných koutů země, které si
vyberou podobné téma.
Jeden rok to byl židovství
a holocaust, jindy zase

třeba problém on-line
světa a technologií. Při-
tom semezi sebou určitě
nedomlouvají.

Kolik vlastně naMladé
scéněmáte představení?
Většinoumíváme pat-

náct až šestnáct předsta-
vení během pěti dnů. Na
programové radě vybírá-
me tak ze třiceti a více
inscenací.

A kolik seminářů?
Většinou osm, z toho

jeden je pro vedoucí.

O jaký druh seminářů je
největší zájem?
Velmi oblíbené jsou

pohybové, improvizace,
akrobacie, herecké a hu-
dební.

Takžemladí divadelníci se
chtějí vzdělávat a učit.
Rozhodně ano.

Martin Rumler



Vanabí Litoměřice – Experiment 0-1-7
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Rozvleklé sci-fi

I
nscenace Experi-
ment 0-1-7 soubo-
ru Vanabí Litomě-
řice nás zavádí do
blíže nespecifiko-

vaného času daleké bu-
doucnosti. Do světa, kde
přírodní trávník je rarita
a kde se čistě pro potěchu
rozmarných boháčů „ex-
perimentuje“ na lidských
klonech. Experiment tu
vsazuji do uvozovek,
protože bymohl evoko-
vat něco alespoň zdánlivě
vědeckého – ve skuteč-
nosti jde o zjistit, jestli
mají pro nevěru větší
předpokladmuži, nebo
ženy. Těžko si tedymůžu
představovat nějaký se-
riózní výzkum, když je
otázka položena tak, že

zní spíše jako nadpis
článku do bulvárního,
v lepším případě lifesty-
lového časopisu. A přesto
si nejsem jistý, jestli
tvůrci pociťují zbytečnost
a poněkud trapnou šo-
kantnost této otázky
stejně.
Námět vychází z fran-

couzskémilostné kome-
die Spor Pierrea deMari-
vaux z roku 1744. To, co
vzniklo jako lehká kon-
verzační komedie, pří-
padněmožná komedie
mravů, předělali tvůrci do
rozvleklého sci-fi drama-
tu, ve kterém ale abso-
lutně chybí jakékoliv si-
tuační napětí, postavy,
které bychom chtěli sle-
dovat, humor nebo třeba

jakkoliv zajímavé scénic-
ké obrazy. Na to,
abychom děj měli brát
vážně, se tu nic vážného
neřeší, a na to, abychom
semohli smát, tu není nic
vtipného.
Čtyři postavy-subjekty

jsou v podstatě naprosto
zaměnitelné a jejich nai-
vita začne být po chvíli
úplně předvídatelná. Ře-
ditel výzkumného centra
je ve své jednotvárné ne-
sympatičnosti úplně ne-
zajímavý a stejně jako
u doktorky ani u něj
vlastně celou dobu vůbec
nevíme, proč dělaj to, co
dělaj.
Jediným příběhovým

zvratemmůže být závěr,
kde vidíme „eutanazii“,

respektive. usmrcení
subjektů. Ale ve světě,
o kterém nic nevíme, kde
se evidentněmůže stát
cokoliv, to prostě přijme-
me jako fakt, nad kterým
nemá cenu trousit slzy.
Zobrazovaná realita je
nám natolik vzdálená, že
se nás nijak nedotýká.
Když se pak na sebe ředi-
tel a doktorka vilně vrh-
nou, uzavře to celou věc
v takovém bulvarně ko-
mediálním duchu, v ja-
kém se klidněmohlo nést
celé představení.

Lukáš Černý

S režisérem
inscenace
Kdo přišel s nápadem oživit to-
to drama?
S touto hrou jsem přišel do

styku již mnohokrát a líbila se
mi. Chtěl jsem jí ztvárnit jinak,
modernějším způsobem.

Jak probíhala práce se světel-
nou technikou, proč jste zvolili
zrovna tento divadelní pro-
středek?
Chtěl jsem scénu co nejvíce

zjednodušit, tak aby vypadala
futuristicky. Snažili jsme se
nenarušovat jednoduchost
prostředí scény.

Co pro vás znamená sousloví
„zpátky ke kořenům“? Vidíte v
němnějaké průniky s vaším
představením?
Myslím si že se nám podaři-

lo naplnit heslo festivalu,
protože jsme zvolili starší
drama, které jsme oblékly do
nového kabátu.

(mar)
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Rozhovor
s režisérem
Lukášem
Křížkem
Kdo přišel s nápademna insce-
naci?
Nabídl jsem souboru tři

texty, z nichž si soubor vybral
zrovna tento.

Vidíte průnik sloganu Zpátky
ke kořenům s vaším předsta-
vením?
Ano, jelikož jsme se v naší

inscenaci vrátili k nejstaršímu
archaickému textu této hry.

Proč se děj inscenace odehrává
na podzim?
Probuzení jara nebereme

doslovně, znamená to pro nás
dospívání, pubertu a pozná-
vání sebe sama. Děj inscenaci
v období podzimu končí. Také
jsme viděli větší symboliku
právě v tomto ročním období.

(mar)

Divadlo RADAR/Za oponou – Probuzení jara

Jak se budí jaro

P
ředem chci po-
dotknout, že
k inscenaci
souboru Za
oponou a reži-

séra Lukáše Křížkamám
hluboký obdiv a spatřuji v ní
velkou spoustu kladů, k nimž
se vzápětí dostanu, ale neu-
mím začít odjinud než od
svého pohledu na výchozí
materiál. Mám za to, že
sWedekindovým Probuze-
ním jara je to složité. Je evi-
dentní, proč přesně hra způ-
sobila na přelomu 19. a 20.
století hra takový poprask,
a svou otevřeností v otáz-
kách rané sexuality, znásil-
nění, stejnopohlavních
vztahů atp. je dodnes ohro-
mující.
Spousta z těchto témat s

sebou jistou kontroverzi ne-
se dodnes, ale domnívám se,
že jedno, na kterém je zalo-
žený jeden úplně klíčový
konflikt celého příběhu,
v aktuální dnešní české spo-
lečnosti buď není přítomné
vůbec, nebo jenommini-
málně – tímmámnamysli
problematiku sexuální
osvěty, což je jistě problém
metodologický, ale v relativ-
ně sekulární a nijak zvlášť
konzervativní zemimi přijde
dost zatěžko představit si si-
tuaci, v níž by prudérnost

dospělých a naivita dospíva-
jícíchměla takto fatální ná-
sledky.
Je jistě možné přistoupit

na to, že jde o dobovku, a dí-
vat se na věc tímto prizma-
tem, ale ještě jsem neviděl
inscenaci (a to i počítám-li
několik zpracování slavné
muzikálové adaptace), jež by
semi nesnažila namluvit, že
se to vlastně odehrává dnes –
v případěmuzikálu už je to
dáno samotnou hudbou,
v případě radarácké insce-
nace například kostýmním
řešením či některými detaily
typu plakátů z pornočasopi-
sů. K tomu se navíc ještě při-
dává tradiční problém obsa-
zení: čtrnáctileté hrdiny tex-
tu zpravidla hrávají herci o
poznání starší, přičemž řeší
problémy, jež alespoň čás-
tečně dnes naopak řeší mladí
lidé dříve – a do toho je za-
časté řeší ve velice exaltova-
ných, dnes již poněkud lite-
rárně znějících dialozích pl-
ných vzletných slov, velkých
metafor a melodramatických
gest. Vidět v tom skutečně
upřímnou výpověď je
mnohdy dost složité.
Ovšem odhlédnu-li od to-

hoto předlohou daného
a nikoliv nepodstatného
problému (který ovšem,
uznávám, může být můj

osobní), mám pro inscenaci
Lukáše Křížka a jeho týmu
především slova chvály. Je
radost vidět takhle herecko-
režijně precizní práci, která
se naplno projevuje v dlou-
hých komorních dialozích:
nadchl mě klíčový dialog
Mořice s Ilse v podání Mi-
chaela Simandla a Anny Po-
lákové, který projde na krát-
ké ploše několika skvěle
zvládnutými zvraty (až si
člověk říká, že by od tohohle
tvůrčího týmu rád viděl třeba
Schnitzlerův Rej), ale bylo by
nefér vytáhnout z obsazení
jen tato dvě konkrétní jmé-
na, celek je stylově kom-
paktní a jednotlivé výkony
na velice dobré úrovni. Pů-
vabná je i práce s prostorem
a onou ironickoumetaforou
podzimního listí, jež nám
nenuceně předehrává, že to s
tím jarem nejspíš nebude tak
růžové. Úpravamísty snad
vzbudí nějakou tu otázku
(opravdu dává smysl, že by
někdo schovával oprátku po
oběšenci, aby ji použil znovu?
a není nevýhodné občasnou,
leč nedůslednou jazykovou
aktualizací připoutávat po-
zornost kmístům, kde ne-
proběhla?), ale v úhrnu jde o
opravdu úctyhodnou, úcty-
hodnou záležitost, za niž dě-
kuji. Michal Zahálka



DSHraničář – Jak se dělá divadlo

PřeMostění 2022 5

Proč se dělá divadlo

K
olektiv DS
Hraničář
vládne ne-
sporně pří-
jemnou ko-

lektivní energií a působí
tak sympaticky, žemu
člověk celkem leccos od-
pustí – a pokud přistou-
píme na to, že jde prostě
o setkání party lidí, která
se na jevišti na základě
Čapkovy předlohy vyblb-
ne, není důvod nicmoc
namítat a osobně jsem
toho byl vlastně docela
rád účasten. Pokud
bychom na věc přikládali
vysloveně estetická kri-
téria, asi bychom začali
vznášet některé nepří-
jemné otázky, ale možná
o to nakonec ani ve vý-

sledku nejde. Místo toho
si dovolím jednu zcela
osobní úvahu na širší té-
ma.
Na profesionálních

scénách člověk čas od ča-
su narazí na inscenaci,
v níž autoři satirizují
pracovní život v korporá-
tu, ačkoliv je jasné, že
v korporátu nikdy nepra-
covali ani deset minut.
Výsledkem bývají po-
všechné inscenace, jež
nás utvrzují v klišé o tom,
jak si asi představujeme,
že to v korporátu vypadá.
Problém Čapkova textu

Jak vzniká divadelní hra
je v případě, že se ocitne
na amatérské scéně (jak
se to často stává), přesně
inverzně opačný: velice

často sledujeme nikoliv
inscenaci o tom, jak fun-
guje divadlo toho kterého
kolektivu, nýbrž insce-
naci naivních předsudků
o tom, jak asi funguje di-
vadlo profesionální. Při-
tom Čapkův text, psaný
samozřejmě s velkou
nadsázkou, popisuje rea-
litu divadla bezmála před
sto lety – a změnilo se to-
ho opravdumnoho. Pro-
voz průměrné současné
profesionální scény by
sice zajisté vydal na sati-
rický kabaret velice bo-
hatě, ale témata by byla
výrazně jiná (a takymám
dojem, že by to celé bylo
o dost zlejší).
Vždycky jsemměl za to,

že v divadle bymělo jít

především o pravdu –
a v tom satirickém
zejména. Mnoho pravdi-
vého o tom, jak se dělá
divadlo, jsme se od Hra-
ničáře bohužel nedozvě-
děli. Dokonce ani té dí-
vence, jejíž zápal a evi-
dentní talent jsou do bu-
doucna velkým příslibem,
se nedostalo ani jedné
správné definice toho, co
dělá dramaturg, a to bylo
pokusů několik. Samo-
zřejmě: můžeme si říct, že
je to všechno jen taková
nezávazná zábava a že
není co řešit. Není ale
mnohem zajímavější hrát
něco o sobě samých než
o tom, co si myslíme
o někom jiném?

Michal Zahálka

S herečkami
a režisérkou
Jak jste se dostali k tomuto pří-
běhu?
Režisérka: Jelikož pracuji
s mladými, řekla jsem si, že
bychommohli něco vytvořit.
Vymysleli jsme hudbu, slova
a zbytek dohromady. A sepsala
jsem pár věcí od Čapka, které
by souboru sedly.

Pracovali jste vždycky s hud-
bou, nebo to bylo vaše poprvé?
Eliška: Většinou v rámci dět-
ských představení, třeba po-
hádek. Taky jsme párkrát
zkoušeli inscenace s živou
hudbou. A bereme to jako pří-
jemnou změnu.

Jak se vám pracovalo v souboru,
kdemáte různé věkové katego-
rie?
Kateřina: Je to asi možnost na
nabrání nových zkušeností
a zároveňmáme větší možnost
tématického rozptylu, ať už
studentské nebo klasické hry.
Evelínka: Dobrý. Je to Dobrý.
Magdalena: Hlavně jsme skvě-
lá parta a jde nám to samo.

(mal)
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Piráti před ZUŠ.

HonzaMrázek a party, jak se to rýmuje.

A tančilo se.

Bára na baru.
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Akrobacie. Jóga. Porážka gravitace.

Pozor, už jdou diváci.
Foto: Martin Klein

Foyer, srdce celé
přehlídky.

Foto: Martin Klein

Nebojte, nedal mu facku.

Diváci jsou tu věrní. I v zimě neváhají sledovat venkovní show.
Foto: Monika Kleinová



Divadlo RADAR /Hrobeso – Racek
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Čekání se vyplatilo!

H
robesácký
Racek budí
zvědavost
už od vstu-
pu do sálu,

kdy si prohlížíme členitou
scénografickou konstrukci.
Její preciznost mimo jiné
také prozrazuje, na jakou
úroveň poloprofesionální-
ho divadla se soubor praž-
ského Radaru vypracoval.
Čechovova komedie, ať už
si o tom označení tradičně
myslíme cokoliv, se v tom-
to případě odehrává v pro-
storu jakési plovárny, na
kterou kromě dlaždiček
upomínají hlavně pruho-
vané plavky členů Treple-
vovy kapely. Nadmolem
v přední části, možná spíše
rybářským, než plováren-

ským, je další pódium.
Všude visí různé síťované
záclony (sítě, nebo chudé
záclony?), které prostor
uzavírají a vymezují.
Čechov před nimi je pak

velmi klasický – v tom
smyslu, že nás v něm zá-
sadního nepřekvapí, snad
kromě písňových partů. Ty
jsem ale chápal spíše jako
doprovodné expozice po-
stav, bez kterých bych se
dokoncemožná i byl obe-
šel. Jinak to byl takový Ra-
cek, kteréhomám rád, leh-
ký, civilní, bez větších pro-
blému seškrtaný na pří-
jemnou délku, v režijně-
herecké kvalitě neroze-
znatelné od dobrého pro-
fesionálního divadla. Ne
možná scénicky nebo cel-

kově interpretačně pře-
kvapivý, to ale neznamená,
že by tu nebylo nic nového
ke sledování. Promě osob-
ně to byla hlavněMáša a
Trigorin, kteří si mě na-
prosto získali a které jsem,
když nad tím tak přemýš-
lím, sledoval jako hlavní.
Jen si nejsem úplně jistý

tím, proč vlastně ta plo-
várna – voda, jezero, to dá-
vá smysl vzhledem k ději.
Co tomu přidává plovárna,
to nevím, resp. nemám
pocit, že by to hrálo něja-
kou významnější roli. Cel-
kově je práce s prostorem
i rekvizitami spíše jedno-
duchá, nedochází tu k žád-
ným překvapivým promě-
nám ani objevováním no-
vých funkcí, ale zase tu vše

dobře funguje ve funkci
základní jako vymezení
hrací plochy, umožňující
například rychlé přesuny
a odsuny, což pomáhá dr-
žet velice plynulý tempo-
rytmus celé inscenace.
Přeci jenom si ale říkám, že
je to vlastně docela hodně
materiálu, potažmo docela
hodně znaků, které budí
velké očekávání, ale nako-
nec spíše zůstanou kulisa-
mi, které mě nepřesvědčí
o své nezbytnosti. Na dru-
hou stranu si netroufám
tvrdit, jak důležitý je tento
konkrétní estetický dojem
ze scény pro celkové vy-
znění inscenace –možná,
že dost. Ještě se nad tím
zamyslím…

Lukáš Černý

S režisérem
LuďkemHorkým
S Rackem jste byli nedávno zde
vMostě na přehlídce Nanečis-
to. Použili jste nějaké poznám-
ky lektorů z přehlídky?
My jsme přemýšleli nejen

nad názory lektorů, ale i audi-
toria. Pokusili jsme se čistit,
hlavně závěrečný rituál roz-
hodnutí se k sebevraždě.
Obecně jsme se zaměřovali na
práci s podtexty.

Co podle vás znamená zpátky
ke kořenům a našli byste něja-
kou souvislost s vaší inscenací?
Strašně lehce se nabízí,

protože Racek je o lásce, ale
hlavně o umění v divadle a li-
teratuře. A když se festival
přihlásí k heslu Zpátky ke ko-
řenům, přijde nám vlastně
krásný, jak se to po třech le-
tech lockdownu vrací.

Jak by jste popsal jedním slo-
vem vaši inscenaci?
Láska.

(mal)
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Inspirativní představení

Chůdadlo – The Cube
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Komiks

Luštěte s PřeMo
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Vy se ptáte, Skála odpovídá

U
kázalo se, že
tarotové
karty po-
skytují sice
filosofické,

ale v zásadě nepoužitelné
rady. Vzhledem k tomu,
že jak dojde na PřeMos-
tění, Skála ví všechno,
rozhodli jsme se využít
tuto hlubokou studnici
moudrosti a nechat jeho
silnou vnitřní energii, ať
vyřeší vaše trablíky.

Čeho je víc, kila peří nebo
kila železa?
VMostě si rozhodně

vyděláš víc za kilo peří
než za kilo železa.

Jsou Tequila body shoty
i na onom světě?
No body, no shot. No

body shot.

Jaká je nejlepší anekdota,
kterou jsi kdy slyšel?
Tvoje otázka.

Budemít Skála někdy sy-
na?
Podle čeho soudíš, že

ho nemá?

PřeMo nebo NaNe?
Most nebo Liberec?
Skála neboMrázek?
PřeMo na NaNe, Libe-

rec vMostě a Skála v
Mrázkovi ?? Au.

Jaký je nejlepší kafe?
Jednoznačně Kafe na

sále.

Proč říkaj stonožce sto-
nožka, když nemá sto no-
hou?
Protože ve sprše to

klouže.

Je Leona hodná holka?
Dokud ji nena*****, tak

určitě

Skálo, Skálo, proč je lásky
málo?
Protože Skála je pře-

smyčka Lásky a Skála je
jen jeden. Ale když při-
jdeš na bar, tu lásku do-
staneš. I s pivem. Když ho
zaplatíš v cashi a nene-
cháš si ho napsat na účet.

Zaznamenala
Zuzana Fuxová
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