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Základní kostru festivalu 11. ročníku vysokých divadelních škol tradičně tvoří vybrané absol-
ventské inscenace pražské DAMU, brněnské JAMU a bratislavské VŠMU. Tento obvyklý program 
letos zpestří hosté z polské Panstwowe Wyszi Szkoly Teatralne ve Wroclawi, divadelní větve 
kanadské Toronto University at Scarborough a indiánské divadelní skupiny z oblasti Manitoulin 
Island. Letošní program je sestaven celkem z 21 inscenací studentů z výše zmíněných škol. 
Srdcem festivalu je jako každý rok budova DAMU v Karlově ulici 26, kde se nachází jak divadelní 
studio DISK, tak divadélko Řetízek a studiový prostor U 22. Některá představení budou odehrá-
na ve Studiu Ypsilon, Studiu Damúza, v malebném prostředí Vojanových sadů a letos nově také 
ve Švandově divadle. 
Cílem festivalu ZLOMVAZ je umožnit vytvoření a vznik uměleckých i osobních kontaktů mezi 
studenty nejprestižnějších česko-slovenských škol, na které pak mohou mladí herci, režiséři, 
scénografové, dramaturgové i produkční snadno navázat ve svém dalším uměleckém profes-
ním životě. 
To, že ZLOMVAZ není jen divadelní přehlídka, ale i místo setkávání a navazování kontaktů, dobře 
dokládá připravovaná premiéra divadla DISK. Hru mladého ruského dramatika Vasilije Sigareva 

„Plastelína“ zkouší se studenty Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU student 
VŠMU Marián Amsler. Inscenace Čechovova „Platonova“ v Amslerově režii byla nadšeně přijata 
na loňském festivalu ZLOMVAZ a v divácké soutěži nakonec i zvítězila.

-prod-
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F E S T I V A L O V Ý  Z P R A V O D A J  

O B R A T E L  

Jako (spolu)autoři festivalového zpravodaje Obratel se již tradičně studenti divadelní vědy 
stávají partnery svých generačních vrstevníků z Divadelní fakulty AMU – organizátorů 
a protagonistů festivalu vysokých divadelních škol Zlomvaz. I letos jsme sestavili mezinárodní 
a „mezikatederní“ redakci, v níž se sešli studenti divadelní vědy z Katedry divadelní vědy 
Filozofické fakulty UK Praha, Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty MU Brno, Katedry teorie 
a dějin dramatických umění UP Olomouc a Katedry divadelnej vedy VŠMU Bratislava a dokonce 
expandujeme i mimo specializovanou akademickou půdu. Na podobě festivalového zpravo-
daje se tedy podílíme nejen s kolegy z DAMU, ale k naší reflexi festivalového dění se tentokrát 
připojil i náš „dorost“ z Vyšší odborné školy publicistiky. 
Letošní festivalový zpravodaj Obratel se dělí na dvě buňky. Interní pohled na problematiku 
dramaturgie vysokých divadelních škol přináší anketa studentů produkce, dramaturgie a režie, 
jejíž záměry a výsledky na stránkách našeho časopisu průběžně publikujeme. Paralelu k debatě, 
směrované k pedagogice a metodologii vysokého školství, kromě tradiční kritické reflexe 
festivalového dění tvoří obecnější úvahy o žánru festivalové kritiky a přístupech, způsobech 
a možnostech reflexe divadelního díla ze strany studentů divadelních a dalších humanitních 
věd. 

-red-
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B U Ň K A  K R I T I K Y

MANIFEST FESTIVALOVÉ KRITIKY
Festivaly divadelních škol tradičně poskytují prostor pro předvedení více, či méně vyspělých 
školních prací. K umělecké tvorbě patří i experiment a jeho nezdar je jeho nezadatelným 
právem. U školní práce je i nezdařilý experiment již předem obhájen, není-li vykupován laj-
dáctvím. 
Festivaly divadelních škol tradičně poskytují prostor pro setkání více, či méně zaujatých škol-
ních frekventantů. K festivalovému publiku patří i (ne vždy) omylný či neohrabaný divadelní 
vědec a vynášení soudů (stejně jako soudů kteréhokoli diváka) je jeho nezadatelným právem. 
U kritiky jako školní práce jsou omylnost či neohrabanost již předem obhájeny, nejsou-li vyku-
povány hulvátstvím. 
Ačkoli jsme všichni, jak se říká, na cvičišti, jedno snad víme v obou táborech. Divadlo není 
boxerský ring a divadelní kritika nejsou jatka. Svět není černobílý. Zachází-li se s černou a bílou 
barvou šikovně a opatrně, mohou z jejich symbiózy vzniknout i barvité kresby, v nichž svět 
názorně vynikne. Když se ovšem surově pomíchají, je z toho jen a jen nudná šeď. 
Kdosi nám všem kdysi poradil: „Co autor zamýšlel, je jeho věcí, co znázornil, je objektivní výsle-
dek jeho snahy. Kritika se má zabývat především tímto výsledkem.” Vy nám nemůžete jen tak 
říci, co vám říkají ve škole; chrlíte to na nás ve znásobených dávkách informací přímo z jeviště, 
mámíte naše smysly a zahlcujete mozek a my si to dobrovolně s potěšením, či nevolí můžeme 
nechat líbit a dohadovat se. My vám naopak můžeme říci, co nám ve škole neříkají; máme 
k tomu jen a jedině slovo a vy si ho dobrovolně s potěšením, či nevolí můžete vyslechnout. 
Takže…
Neřekli nám, co je to kritika, ač zde v roli kritiků vystupujeme. Snad jen to, že nějak etymologic-
ky souvisí s kritérii, neboli měřítky a krizí, neboli nerovnovážným stavem, kdy se něco rozhodu-
je. A to je prý pravda. Neřekli nám, co je to filosofie, ač zde v roli studentů filosofie vystupujeme. 
Snad jen to, že nějak souvisí s kritickým uvažováním a poznáním. A to je prý pravda. Neřekli 
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nám, co je to věda, ač zde v roli divadelních vědců vystupujeme. Snad jen to, že nějak souvisí 
s metodickým ověřováním hypotéz a poznáním. A to je prý pravda.
Neřekli nám, co je to metoda, ač zde v roli autorů festivalové kritiky vystupujeme. Snad jen to, 
že nějak souvisí s nástroji a pravidly, jimiž se spěje k ne vždy předvídatelným výsledkům. A to 
je prý pravda. A už vůbec nám neřekli, co je to pravda. Opak omylu? Opak lži? A kdo by měl mít 
vlastně právo a důvod nám to říkat?! Základní otázky jsou věčné a odpovědi jsou cesta každého 
z nás. A možná vám jen říkáme, co už dávno víte.

„…divadlo často ví to, co někdy nevědí ani sami umělci. Režisér se setkává se souborem na 
obávané první zkoušce. Nemá ani potuchy, co bude. Prázdnota. Herec zatím čeká na něco, 
co nepřichází. Někde se objeví skvrnka. Přítomnost ostatních se zdá být nápovědí jeho mís-
ta v prázdnotě. Něčí slovo odpálí nálož jeho slov. Ovládne fyzický prostor, kreslí svým tělem 
imaginární prostor. Všichni se v něm začnou pohybovat, jako by nikdy nedělali nic jiného. Rodí 
se svět…“. Takhle to funguje na všech kontinentech, kde se dělá divadlo. Takhle to funguje ve 
všech táborech, kde se miluje divadlo. 

MOTTO BUŇKY FESTIVALOVÉ KRITIKY
BÍLÉ MYŠKY  KRVAVÉ PLÁŠTĚ???

…zamyslet se nad žánrem kritiky, nad možnostmi její objektivity, nad oprávněností divadelní 
vědy jako „vědy“ vůbec, a k tomu trochu legrace, mystifikace… Jak? Důsledně vědeckou metodou, 
naraženou na „kluzký“ fenomén divadla, tj. dotazníky, měřením, hodnocením a pohráváním si 
s interpretací, interpretací interpretace atd. Je třeba začít generováním metody: 

VĚDECKÁ METODA FESTIVALOVÉ KRITIKY
1) metoda (CO?)
2) pozorování (JAK?) 
3) popis (MATERIÁL?)
4) vyhodnocování (TEXT?)
5) interpretace (VSTUP SUBJEKTU?)

Martin Schwarzauge

šéfredaktor fetstivalového zprsvodaje Obratel
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DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

Honza Petružela, Veronika Štefanová, Renata Vášová

K . J .  ER B EN :  D LO U H Ý,  Š I R O K Ý  A  BYS T R OZ R A K Ý
4. ročník KALD DAMU Praha

režie: Filip Jevič, dramaturgie: Kateřina Tichá, scénografie: Radka Mizerová, hrají: Jana Černá, 
Kristýna Franková, Tomáš Jeřábek, Justýn Svoboda
Anotace tvůrců

Už jste někdy něco slíbili? A vzápětí byste to nejraději vzali zpět? Máte dobré přátele? A jsou někdy 
tak ochotní, že byste je raději neměli? Už jste se ocitli tváří v tvář nebezpečí? A navíc proto, že jste to 
slíbili? Rozhodovali jste se někdy mezi touhou a strachem? A jak jste se rozhodli? 

Klasická pohádka K.J. Erbena v provedení čtyř herců, sedmi marionet a jedné plicovačky. To vše 
kolem jednoho kulatého stolu.

M E TO DA  (Honza Petružela)
„Byli jsme účastníky vyprávění, máme radost ze hry a též si hrajeme.“
Každá inscenace (představení) si pro porozumění vyžaduje individuální metodu. Předem při-
pravené přístupy berou během představení za své (!). Proměňují se i po předchozí zkušenosti 
s inscenací. Původním cílem bylo sledování práce s prostorem a scénografií, ale při promýšlení 
přístupu vytanula otázka vyprávění a přístupu k němu. 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký je pohádka. Žánr pohádky s sebou nese jistý-ustálený způsob 
vyprávění. Opakovaní vyprávění tvoří jakousi „tradici-mýtus“. Jaké je vnímání tohoto mýtu; 
jaké je vnímání pohádky? Jaké je toto konkrétní vyprávění divadlem? Jakými prostředky se 
vypráví (potažmo jaká je výprava)? Nesnažíme se zodpovídat, chceme naznačit některá naše (!) 
pozorování – krátká, prostá. 
Vypráví se u stolu. Stůl je kulatý. Východiskem narativního schématu jistých pohádek je kruh. 
Kruhovost, opakování, kroužení a překračování, v těchto pojmech hledáme pohyb v této tradici. 
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Zajímá nás pohyb vyprávění. Hledáme prostory pohybu, pojetí prostoru, narušování tradičního 
schématu, nové vypravěčské postupy.

M AT ER I Á L  ( pro utkvívání v paměti divákově)
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Toto je první zápis dvou 
posluchačů vyprávění. Je to 
možnost nahlédnutí do indi-
viduálního vidění autora bez 
očekávání následného rozu-
mového přetvoření. Svým 
způsobem je to základní osa 
pohybu kritika představení, 
jeho uhlíky. Nutno dodat, 
že oba zápisy vznikaly se 
znalostí aplikované metody, 
tj. s vědomým omezením 
pozorovaného. Další čtení 
překračuje mantinely.
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V Y PR ÁV Ě N Í
Zobecněním společného vnímání času a „síly“ vyprávění vznikly tyto křivky:

1. Pokus o zjednodušený nákres vyprávěcího schématu Erbenovy pohádky. Čas a události.

2. Pokus o zjednodušený nákres vyprávěcího schématu představení. Čas a události.

ad 1. Účinek gradace situací „klasické“ pohádky je oslaben znalostí a očekáváním. Některé 
pasáže jsou nedramatické.
ad. 2. Očekávání je narušováno a nahrazováno nečekanou gradací při zachování vyprávěcího 
schématu.

O Č EK ÁVÁ N Í  K R U H U  A  BY T Í  V  K R U H U
Vnímání představení a jeho následná společná (!) reflexe se soustředily na pojetí kruhu. 
Kruhový stůl, viděný a dostatečně divákem prohlédnutý (v očekávání hejblátek) před začátkem 
představení, je následně rozehráván.



Klasické vyprávění vytváří hranice vypravěčovy. Jeden ze záznamů zobrazených hranic v před-
stavení na kruhovém stolíku:

1. hranice: Princezny    2. hranice: Les

3. hranice: Hodiny    4. hranice: Spící loutky

Postavení předmětů (obrázky princezen, stromy, loutky…) na scéně tvoří hranice dramatických 
situací, kterými je lidsky nerozhodný princ (antihrdina?) atakován a popouzen k dalšímu dra-
matickému jednání. U Erbena je postava vlečena fabulí. Zde je vtipně nucena k jednání ostatní-
mi postavami. Zdejší vypravěči překračují hranice vytyčovaného kruhu a svým překračováním 
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jej tvořivě znovupotvrzují.

Vypravěči se pohybují v prostoru okolo stolu:
Soustředění se neomezuje jen na stolík v mnoha variacích. Diváci v roli kamenných neúspěš-
ných dobyvatelů princezny (oslíci, kralevici, selky…) se stávají aktivními účastníky „sezení“ 
okolo stolu vypravěče. Nejsou nuceni, ale vidí se navzájem, jsou pospolu. Proti tomu samotný 
kralevic – ústřední hrdina – se pokouší o únik z prostoru vyprávění, a to několikrát během hry 
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(schovává loutku…), a dokonce se spoluhercům pokusí utéci z divadla. Ovšem kumpáni, kteří 
se zde pohříchu sami najali do služeb princových, ho odejít nenechají. Opakování je promě-
ňováno, variováno, narušováno. Poznámka: inscenace se v prostoru Damúzy hrála poprvé 

– prostor byl pro herce nový.

LO U T K A  A  J E J Í  PR O M Ě N Y  ( FR AG M EN T )

Práce s loutkou by si zasloužila samostatnou úvahu (!). Pro princip opakování zaznamenali jsme 
alespoň toto:

Počet proměn loutky (Dlouhý, Široký, Bystrozraký)
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Pro diváky, účastné představení, pak krátká vzpomínka na loutky z paměti pozorovatelovy. 
Pojmenování loutky a herce je součást vyprávění:

Pomůcka: podobnost herce a loutky (možnosti: Franková, Černá, Jeřábek, Svoboda, Jevič) 
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C H Y B A  V  PŘ ED S TAV EN Í
Renata: 

Chyba v opakování je princip. Čím častěji se opakuje, čím je frekvence opakování vyšší, tím je 
i pravděpodobnost chyby vyšší – a nebo: má-li se něco pokazit, pokazí se to (Murphyho zákon). 
Tudíž procento úspěšnosti v chrlení ohně bylo velice nízké, házení obručí na hodiny nulové, 
stejně jako náročné předávání prstenu.

Honza: 

Chyba tvoří nejvyšší rovinu předem připraveného vyprávění. Chyba, pohotově hercem zapo-
jená do hry, básní s hercem. V připraveném schématu nemůže nastat zvrat, ale může nastat 
variace. Variace a improvizace je ještě větší oživení živého.

N A R UŠ EN Í  A  UZ AV Ř EN Í  K R U H U  A  H O S T I N A  D I VÁ KOVA
Veronika:

Erben: Pohyb v kruhu. Z bodu A do bodu A. Nemůžeš zabloudit. Pasivní pohyb věčného hráče 
mýtu. Buď zdráv, Erbenův kralevici! 
Inscenace: Pohyb v kruhu. Z bodu A do bodu A. Nemůžeš zabloudit. A přesto stín pochybnosti. 
V žilách ucítíš proud aktivity. Vyskočit. Ale kam? Díky, váhavý kralevici!

Renata:

Co se od pohádkového hrdiny jaksi samozřejmě očekává, je jistota, odvaha, cesta vpřed bez 
zaváhání a pochyb. O těchto vlastnostech hrdinů se nehovoří, o těch se mlčí. A o to větší je 
pak šok, překvapení, znejistění, objeví-li se na scéně hrdina váhající, z boje utíkající (a do boje 
se vracející), narušující po celou dobu vyprávění řešením svého osobního dilematu. Mýtus-
pohádka je v tomto bodě „nakažena“ civilizací – individuálním tápáním, pochybováním o sobě, 
o světě i své roli v něm.
Honza:
Past klasického vyprávění je narušována potvrzováním a narušováním kruhu. Svobodná volba 
hrdinova je komplikována aktivními kumpány s nadpřirozenými schopnostmi a velikou chutí 
k hrdinským činům.
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Východisko mýtu je potvrzeno neustálým navracením se k němu (na jeho počátek?). Mýtus 
je součástí kolektivního vnímání. Průběžně rozehrávaná participace diváka na vyprávění, na 
oboustranné radosti ze hry a prožívání známého-neznámého, je utvrzen v závěrečné hostině 
divákově. Šum a radost z bonbónů zachycovaných diváky, kteří ostatně během představení 
vůbec nezkameněli, je šum hostiny. Tolik se těšíš na ty lahůdky na stole svatebčanů a konečně 
jsi alespoň nějaké dostal, když textu pohádkové knihy se nenažereš. Maličko za radost.

Poznámka: Inscenace byla letos oceněna Erikem na Přeletu nad loutkářských hnízdem.

BAR Ó NK A  A  SLÚŽK A
Marcela Peková, Renata Vášová, Katarína Kičová

M .  M AC K EN Z I E :  B A R Ó N K A  A  SLÚŽ K A  
absolovenstká inscenace 4. ročníku Činoherné fakulty VŠMU Bratislava

režie, úprava, scéna: Ingrid Timková, hrají: Lucia Fričová, Karin Haydu

A N OTAC E :
Barónka a slúžka, slúžka a barónka, po vzájomných lekciach výchovy sa ROLE ľahko vymenia. 
Akú ROLU máte vy vo svojom živote? Barónka alebo slúžka?

„Vražda dramatické postavy aneb přežije postava bez herce“

Z R O D  –  S M R T  –  Z R O D  M E TO DY:
Metoda A

2 ženy, 2 „životní“ ROLE – spoluspiklenci či protivníci?
Výše uvedená anotace explicitně vybízí k vymezení dominantního prvku našeho výzkumu. 
Pozice silnějšího elementu může být dána již společenským postavením – baronka, plnění 
příkazů – služka. Nakolik je mocenský princip neohrozitelný? Postavy při čelním střetu 
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postupně vzájemně mění ROLE v používání zbraní, vzájemné manipulaci, odhalování 
komplexů, obranných instinktů… násilník vs. oběť. K představě konkrétní proměny rolí 
pomůže současná mediální smršť obrázků – viz američtí dozorci × iráčtí zajatci/irácký prostý 
lid × nevinný Američan.

16.55 Známe své ROLE, známe svoji metodu k výzkumu inscenace „Barónka a slúžka“.

17.02 – 18.00 V procesu pozorovaní alkalické látky je neotřesitelná metoda spálena a zbytkový 
popílek krystalizuje v souboj ROLÍ v týmu. Dvojitý aplaus.
Hledá se metoda B – dead or alive.

18:15 Jsme v ROLÍCH pokusných králíků, ale metoda B žije. Tým se rozpadá na nepoměr sil 1:2, 
ovšem jen v rámci způsobu aplikace metody.

! Představení je založeno na činoherním herectví a neklade si ambice vycházet z postupů 
alternativního divadla. Přesto vzniká metoda b.

Metoda B

Anotace = nevhodné východisko.
Po shlédnutí inscenace se námi očekávané sociologicko-psychologické motivy ROLÍ rozply-
nuly. 
Fyzická herecká akce se stala ryze smyslovým vjemem, kterému byla nástrojem autorem 
předepsaná postava, jež byla tímto zavražděna. Odeznívá zákulisní vražda barona, ale zločin 
je spáchán na nefyzických dramatických postavách. Hmatatelná Barónka/Slúžka zabila nehm-
otnou Barónku/Slúžku.

Audiovizuální násilí hereckých výkonů páchané na diváku vede k metodě —› nechat se 
ovládnout vlastními smysly (v tomto případě nutná ex post psychosomatická introspektiva).
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P OZO R OVÁ N Í  1.  –  F Y Z I C K Ý  E X PER I M EN T  Z  V I D Ě N ÉH O,  S LYŠ EN ÉH O  
Po 10 minutách inscenace až po vstup „neviditelných“ postav Caesara a Barona na scénu: 
eliminace komplexního vnímání – nadvláda smyslů

1.  přestávám SLYŠET VÝZNAM slov postav, SLYŠÍM zvuky, skřeky, melodie hlasů postav, nárazy 
těl o rekvizity a prostor scény
2. VÍDÍM POHYB postav, o kterých si pamatuji, že jde o Baronku a Služku, ale to jen díky 
vizuálnímu rozlišení
3. podvědomí ruší konotace s dějem, nulová konstrukce fabule, nulové ztotožnění se 
s postavou

Baron a Caesar – „neživé“ oživuje děj a recepci (5 minut)
 SLYŠENÝ reprodukovaný osud Barona a Ceasara spouští divákovu imaginaci a možnou 
identifikaci s postavou (návrat k dramatické postavě?), jako herecky ztvárněné hrdinky tuto 
funkci nenaplňují.
Pro další popis pozorování postačí erase/rewind k bodům 1.–3.
 
Metoda A dostála úspěchu mimo reflexi představení, avšak díky němu. Role vedoucího výz-
kumu byl svržena. Baronka není sice služkou, ale role vůdce – poddaný se zrušily, zavládla 
demokracie, komplexy se netolerují. Kvůli fyzickému pocitu si sáčky na hlavu vzájemně dávat 
nebudeme. 

Poznámka: ovšem rebelie a bojkot metodologie sumarizuje body 4) a 5)

Marcela Peková



17

P OZO R O VÁ N Í  2 :  
S Kateřinou jsme se staly možná prvními a (doufejme, že i posledními a pouze prozatímními 
odpadlíky od metody. Aklimatizace na nezvyklé, nevyzkoušené, experimentální prostředí se nám 
nevydařila, přestože diskuse nad zvolenou metodou, popisem přinesla své nezpochybnitelné 
výsledky i nečekanou kritickou shodu nad dojmem z viděného, i více méně přesném konstatování 
hlavního problému celého představení. Stanovení metody nebyl problém, problémem se stalo jeho 
písemné zaznamenání do formy čitelné, srozumitelné a životaschopné.
Bohužel chvilka osamocení přinesla nezadržitelný pád (?) ke stereotypní a tradiční povaze kritiky, jejíž 
závěry jsou následující:

Herecký výkon se s dramatickou postavou rozcházel a zanechal v nás prázdnotu. Režisérská 
koncepce podle viděného byla založena na vztahu slabšího a silnějšího jedince (dokázání si 
vlastní výjimečnosti). Dvě postavy jsou si navzájem nástroji, navzájem se manipulují, ovládají, 
i obohacují. Obě dvě procházejí různými škálami emocí, ale i rolemi (herečka hrající baronku, 
která „hraje“ despotu, zničenou ženu, oběť či dáma se tak dostává do „role na třetí“). Mackenzie 
tak ukazuje na problém snobské společnosti a její degeneraci, která potřebuje svůj pravý opak.
Dramatické postavy jsou pro herečky atraktivními rolemi – mají možnost vyzkoušet si své 
schopnosti od decentnosti/umírněnosti až po totální odpoutanost a zvířecí pudovost. Lpěním/
zdůrazňováním vnějších projevů herecké techniky zůstali herci již od začátku okleštěni v jedné 
pozici, jejíž hranice se ke škodě dramatické postavy nepodařilo překročit. Zůstala v rovině 
slyšeného příběhu, nekontaktně propojeného se samotnou fyzickou akcí, která zůstávala od 
dramatického světa nepřístupně oddělena. Dění na scéně se tak z divadla proměnilo v me-
chanické ilustrování, zbytečně a nadměrně se vyžívající v expresivitě a přepjatosti. Paradoxně 
pak nejvíce upoutaly scény „divadla na divadle“, další dimenze rolí – vraždění Julia Caesara 
animované rukama, které náhle vystoupilo dodalo celému představení tragičtější rozměr – fik-
tivní vražda na fiktivní divadle se stala daleko uvěřitelnější a dramatičtější než skutečná vražda 
na skutečném jevišti.

Renata Vášová, Katarína Kičová
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ABSUR D N Í  D R A M ATA
Lucie Ferenzová, Martin Krištof, Martin Schwarzauge, Tomáš Vokáč

J E A N TA R D I EU :  KO M O R N Í  D I VA D LO
inscenace 3. ročníku Ateliéru činoherního herectví

A N OTAC E :
Inscenace je složena ze 4 aktovek (Kdo je tam?, Nábytek, Zbytečná slušnost, Okénka), které spo-
juje jednotné téma: násilí a agresivita v našem životě. Jakékoliv otázky a odpovědi nechávají 
inscenátoři na divácích, každý se nad tématem může zamyslet sám. Inscenace Vás rozhodně 
neponechá chladnými.

překlad: Sylva Ceballosová, režie: Marek Mojžíšek, dramaturgie: Pavel Trtílek, výprava: Michaela 
Savovová, hrají: Jan Herget, Pavel Ondruch, Martin Chamer, Petra Bučková, Hana Řezníčková 
(studenti 3. ročníku herectví)

N ÁV R H  M E TO DY:
Lucie Ferenzová

M E TO DA :
1) pozoruj komunikaci svého zkušenostního fondu s fiktivním světem
- pozoruj věci (to, co vidíš se jmenuje ve fiktivním světě jinak, než to jmenuješ ty?) – pozoruj lidi 
(dialogy, cíle dialogu, monolog, vzdálenost) 
2) pozoruj tematizaci komunikace
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Jak: zapisuj, kresli, co nejpřesněji charakterizuj slovy, poznámkami při představení
Popis: seznam slov, komentář

Martin Krištof:

M E TO DA  P O R U Č I L A :
věci reálné a jejich symbolický význam
Věci ve větší části symbolicky znázorňovali to, co znamenají v realitě (tyto proto neuvádím). 
Jejich jiný význam se dal hledat až v druhém, respektive třetím plánu. To značí, že ve velké míře 
byla potřeba zapojit svůj subjektivní pohled a pocit. Proto tabulka obsahuje tři části:

reálný předmět symbolické znázornění ve hře obraz v mém vědomí

stůl rodinný kruh (čtverec) neporozumění
nic dveře vstup do reality
nic okno vstup do snění
nábytek nábytek, všechno já ve hře
knihy učenost učenost
stůl katedra odstup
okénka jedinec
květ žena, dívka žena, dívka
tabák, cigareta muž, filozof pohodlí
jídlo v ústech nesamostatnost nuda, proboha
poznámkový blok systematičnost, pořádek proboha
baťoh cesta já chci taky cestovat
atd. atakdále a tak dále

Poznámka: nejvíce symbolicky byly ztvárněné postavy. Každá postava na sebe vázala mnoho symbolických 

významů, a to jak ve hře samotné, tak ve vědomí diváka (dle subjektivních zážitků)
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M E TO DA  2  P O R U Č I L A :
Rozumíme si? Verbální slovo a jeho pochopení. Metakomunikace.
Rozhovory plynou a plynou. Postavy mluví a nějak se dorozumívají.
K: Kdo tě zabil? 
D: Nebyl to člověk.
Dialogy na sebe navazují. Postava promluví a po ní následuje odpověď. Pokud se nejedná 
o monolog (ten se uplatnil hlavě ve v dramatu Nábytek), pak druhá postava odpovídá v rámci 
pravidel komunikace. Avšak hlavním znakem celé komunikace byl jakoby výkřik: Ano, já ti 
rozumím. Já dokáži odpovědět. Smysl odpovědi se tak neztrácí, ale jedná se spíš o samostatnou 
repliku, která dává najevo svou samostatnost. Moje slovo má své vlastní postavení. Já dokáži 
komunikovat, ale podívejte se co, jiného ještě umím se slovy. A tak se slova sypou a utvářejí 
zdání a nejenom zdání dialogu. Na konci si však ani nepamatujete jejich smysl, spíše jednotlivé 
repliky, nebo útržky z nich. Na co navazovali? Nevím.
Speciálním druhem jsou dramata Zbytečná slušnost a Nábytek. V obou se jedná spíše o dia-
logický monolog. V těchto nastává slovní porozumění. Druhá postava reaguje svým mlčením, 
nebo svými pohyby. Dává odpověď, ale většinou se ji komunikovat nechce. Jako by rozhovor 
nepovažovala za důležitý. Otázkou pak zůstává, proč tedy vstoupila do místnosti, kde se ví, že 
komunikace bude probíhat. Nevím.
Ve Zbytečné slušnosti komunikanti vyžadují odpověď, nebo ji nejspíš očekávají. Avšak jejich 
protihráč je ve svém vlastním světě a odpověď je proto nepatřičná očekávání. Avšak tím nabývá 
své pravdivosti. Až tahle komunikace je pro mě pravou komunikací. Když reakce není závislá na 
akci, ale souvisí s ní.
V Nábytku prodavač budí dojem nutnosti komunikace, avšak pro jeho existenci je nepotřebná, 
přímo nežádoucí. Každopádně zákazník ani nemíní verbálně komunikovat. Prodavač reaguje 
na každé gesto, i když ani vlastně nenastalo. Komunikuje se svou vlastní představou záka-
zníka. Se sebou samým. Tady ztrácí řeč svou sociologickou funkci a stává se marketingovým 
prostředkem. Chválí a prodává sebe samu. Neexistuje ve vztahu k druhým, ale kochá se vlast-
ním základem, ve vlastní všeuměleckosti.
Komunikace v Absurdních dramatech ztvárnila komunikaci člověka s člověkem tak, jak probíhá 
v reálném světě. Žel bohu. 
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Tomáš Vokáč:

Základní teze, která tyto hříčky spojuje, zní – absurdní dramata, tedy absurdita. Je v textech? 
Je v představení? Dá se říci, že ano. Za prvé jde o absurditu slovní, za druhé jde o absurditu 
předmětů. Příklady: 1) říká se, že jsou slyšet kroky, ale žádné slyšet nejsou 2) říká se, že někdo 
mluví, mluví za něj někdo jiný 3) říká se, že někdo je šťastný, z výrazů lze vyčíst, že je to přetvářka 
4) říká se, že někdo podává informace, ale informace se nepodávají, ale získávají 5) říká se, že 
se něco umí, ale přesto to nefunguje 6) říkají se rozumy a názory, ale nemají smysl ani význam 
nebo 1) almara není almarou, ale robotem 2) robot není robotem, ale porouchanou almarou 3) 
almara není almarou, ale vzpomínkami, 4) znalosti nejsou znalostmi, ale frázemi 5) pistole má 
střílet, ale nestřílí 6) nádraží není nádražím, ale popisem života a tak dále.

Komentář.

Dva skeče jsou silné. První Kdo je tam, kdy platí, že kde nic není, ani smrt nebere a poslední 
Okénka, kdy platí, kde nejsou informace, nelze je získat. Přesto je u nich absurdita narušena tím, 
že v prvním případě smrt nakonec přichází a v posledním informace o vlacích, ačkoliv trochu 
podivně, jsou podány. Absurdní je tak pouze děj, co se určitou dobu odehrává, jak se k výsledku 
dopracujeme, ale samotné rozřešení, tedy, co se stalo, je malé moralistní klišé, na absurditu příliš 
neabsurdní a logické. Prostřední dvě variace Nábytek a Zbytečná slušnost jsou jen vycpávky 
s nápadem, opět společensko-kritickým. Poprvé technika pohlcuje člověka, braň se jí, podruhé 
akademičnost je mor vědy, přirozenost vítězí, nebraň se, spravedlnosti bude učiněno zadost. 
A dále – prostředí pochopitelné, herci milí, charakterově velmi různorodí, naznačeni nejen 
mimikou a gesty, ale i fyzickým vzhledem s nějakou tou zahradnicko-kremrolově-tabákově-
matematickou nebo jinou úchylkou. Absurdita slovní a absurdita předmětů se v představení 
ruší reálností charakterů a možností příběhů. 
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Martin Schwarzauge:

Tabulka závislosti materiálna vyjádřeného v metrech krychlových na imaginárnu vyjádřeném 
mírou nekonečných možností

materiálno x (d x š x v=m3) imaginárno y (míra nekonečnosti 
možností)

plachta 2 x 5 x 0,1 = 1 venku 

noc

nebezpečí 

8

stůl 
židle
židle 
židle

2 x 1,5 x 1 = 3
0,5 x 0,5 x 1 = 0,25 

doma 4

talíř 2p x 0,1 = 0,628 teplo 
úkryt 

5

gesto ruky

klepání na desku 

2p x 0,3 x 1 = 1,884
2 x 2 x 1,884 = 7,536

dveře 3

náklon herce nad 
stolem 

2p x 1 x 0,5 = 3,14 přechod k oknu 2

hadr na soklu 1,5 x 0,2 x 2 = 0,6 nábytek 
zboží 

6

nic 0 zlatý držák 1

slovo 0 barva

barva

barva

barva

barva

barva

7
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květina na unifor-
mované přepážce

kapesník na unifor-
mované přepážce

cigareta na unifor-
mované přepážce

časopis na unifor-
mované přepážce

2p x 0,1 x 0,2 = 0,01256

0,1 x 0,1 x 0,01 = 0,0001

2p x 0,01 x 0,05 = 0,00314

0,2 x 0,1 x 0,02 = 0.0004

charakter

úřednice/úředníka
9

x (materiálno) y (imaginárno)
1 8
3 4
0,25 4
0,628 5
1,884 3
7,536 3
3,14 2
0,6 6
0 1
0 7
0,01256 9
0,0001 9
0,00314 9
0.0004 9

Interpretace tabulky: 

Je absurdní schovávat se pod plachtu a pošetilé odhadovat velikost nebezpečí. 
Je absurdní důvěřovat domovu a pošetilé zavírat se do pevnosti stolu. 
Je absurdní hypnotizovat talíř a pošetilé servírovat na něm teplo. 
Je absurdní poklepávat na smysl a pošetilé obcházet dveře. 
Je absurdní padat na hlavu a pošetilé ponižovat okno. 
Je absurdní obývat na sokl a stavět se na nábytek. 
Je absurdní chytat se ničeho a pošetilé hledat zlatý držák. 
Je absurdní počítat sílu slova a pošetilé spoléhat se na barevné odstíny. 
Je absurdní používat za přepážky a pošetilé čmuchat charakter. 
Je absurdní nechat ztratit se v krychlích materiálna a pošetilé vtěsnávat se do imaginárna. 
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D OT Y K Y

člověk 

ruka-stehno rovnováha

ruce-klín nejistota

člověk-člověk

pohled-pohled odhalení

ruka-krk škrcení 

ruka-tvář facky

člověk-věc

ruka-stůl opora

kouř z úst-kašel klienta zahánění

člověk-věc-člověk

ruka-deska-ruka odpor

tlačítka-živá ruka-noha-nábytek kopání 

ruka-knihy na nakloněném stole-břicho zavalení 

ženská ruka na tácku-tácek se sklenkou-mužská ruka na sklence nátlak

Člověk – míra rovnováhy a nejistoty. 
Člověk člověku fackou. 
Člověk není věcí, jako kouř není klientem. 
Za vším hledej ženský nátlak, břicho v závalu, ruku v odporu. 
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TAT Í N K U…
Lucie Ferenzová, Tomáš Vokáč, Katarina Kičová

A R T H U R  L .  KO PI T:  TAT Í N K U,  U B O H Ý  TAT Í N K U,  M A M I N K A  T Ě  P OV Ě SI L A  
V  Š AT N Í K U  A  M N Ě  J E  S M U T N O
absolventská inscenace 4. ročníku Ateliéru činoherního herectví

A N OTAC E :
Pseudoklasická tragická fraška, tradičně francouzsky zvrhlá. Matka a syn v hotelovém pokoji. 
Zdeformovaná láska. Totální ovládnutí. Není možnost úniku. Ani když se neprostupné dveře 
konečně otevřou. Ani ve chvíli, kdy jsou zabity masožravé květiny a piraňa jménem Rozalinda. 
Zůstává jen smrt a dalekohled, kterým je vidět na míle a míle daleko. Ale tam nic není…
Překlad: Josef Váša, režie: Ondřej Elbel, dramaturgie: Jiří Honzírek, scéna: Zuzana Přidalová, 
kostýmy: Kamila Polívková, hudba: Karel Albrecht, hrají studenti 4. ročníku Katedry činoher-
ního herectví

N ÁV R H  M E TO DY
Lucie Ferenzová

M E TO DA :  
1) pozoruj komunikaci svého zkušenostního fondu s fiktivním světem
2) pozoruj věci (to, co vidíš se jmenuje ve fiktivním světě jinak, než to jmenuješ ty?) 
3) pozoruj lidi (dialogy, cíle dialogu, monolog)
4) pozoruj tematizaci komunikace
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Jak: zapisuj, kresli, co nejpřesněji charakterizuj slovy, poznámky při představení

Popis: seznam slov, zakreslení vztahů

Tomáš Vokáč:

Ú KO L :
Věci – co jsou, k čemu se používají, co reprezentují, kde jsou.

R E Á L N É  P O UŽ I T Í :
1) židle – sedí se, stojí se na ní
2) stůl – sedí se u něj, pije se u něj
3) dveře – přichází se jimi
4) okna – dívá se jimi
5) balkon – vystupuje se na něj, dívá se z něj
6) služebnictvo – slouží
7) diktafon – nahrává
9) černá izolepa – zalepuje ústa

N ER E Á L N É  P O UŽ I T Í :
1) dalekohled – není jím vidět
3) knihy – nejsou čteny
4) mince – není jimi placeno
5) známky – nejsou posílány
8) černá izolepa – neslepuje, ale naznačuje kříže na stěně
9) masožravé kytky – nejsou na okrasu, ale jsou prací
10) kytka na stole – stojí mimo vázu
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11) manžel – je trofejí
12) dopisy – píší se, ale nejsou posílány
14)  siamské kočky – krmivo pro ryby

S N OV É  P O UŽ I T Í
1) masožravé kytky – obrovský rozměr, přicházejí z nebe, ale mladé klony i v akváriu

M E TA F O R I C K É  P O UŽ I T Í
téměř všechny předměty

N E G AT I V N Í  P O UŽ I T Í  
1) cigareta – poškozuje zdraví

Klaustrofobicky stísněný prostor chladného, hotelového, hi-tech prostředí a mechaničnost 
pohybů a jednání jen dokreslovaly neuvěřitelnou prázdnotu člověka, zhroucení jeho vlastní 
identity a nerovného boje za její znovunalezení. Matka – zlo, dívka – zachránce, syn a admirál 

– oběti. Nebo naopak? Variací je nepočítaně, stačí se jen dívat. Duše a tělo jedno jsou, přesto sto-
jí neustále v rozporu, nikdy nedospějí k souznění, k splynutí v ideál, který existuje jen v našich 
snech a představách. A v tomto hotelovém pokoji se sny, touhy, vzpomínky, lásky, násilí, realita, 
neskutečno, tělesno a duchovno prolínají a vytváří na miniaturní prázdné ploše obrovské the-
atrum mundi. Časově někdy příliš zdlouhavé, obsahově však fascinující.

Tomáš Vokáč
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Kateřina Kičová, poznámky:

Pozorovanie vzťahu postáv a dialóg medzi nimi:

Centrom a hýbateľom iscenácie je matka. K nej sa schádzajú všetky nite (manipuluje) teda 
aj dialógy. Je akousi modlivkou, ktorá cicia energiu okolo seba, je jedno, či z vlastného syna, 
manžela, milenca, služobníctva, rybky v akváriu, masožravých rastliniek. Jej dialóg je stále 
vitálny, prenikavý, večný tok agresie. Prekypuje energiou, akoby nie keď má okolo seba 
dobré zdroje. Ozajstný dialóg s ňou na psychologickej úrovni ani možný nie je, len na fyzickej, 
v podobe poslušných odpovedí. Jej neúnavný tok slov ochromuje prostredie skôr, než naň stačí 
odpovedať (mlčanlivá rybka v akváriu). 

– dialóg matky a syna pripomína symbiózu, závislosť, vzájomné parazitovanie (velryba a malá 
rybka), syn, ktorý nemá povolené vychádzať ani z domu v podstate nie je pravá obäť, nepot-
rebuje lásku normálneho dievčaťa, vyhovuje mu dominancia matky (vražda Rosalindy).
Ako všetky vzťahy ktoré matka nadvazuje, sú zo začiatku dialogické, zdanlivo schopné 
komunikovať, ale po čase sa stávajú monologickými, napríklad milenec na návšteve prejavuje 
šokovanie, potom už ani to nie, Rosalinda kladie odpor, napokon je tiež umlčaná. Svojou rečou 
hypnotizuje, napríklad situácia rozhovoru s milencom pri stole (diktafón).

– dialóg služobníctvo vs.ona – monotónna intonácia, vycvičení pajáci

– morbidný dialóg medzi ňou a mŕtvym manželom, chová si ho ako suvenýr, vzácne zviera (po 
zemi sa plaziaci leguán), je aj po smrti poslušný, dohliada ako lokaj na návštevu – pridržiava 
stoličku na ktorej sedí milenec, nerozprávajú sa, presne tak, ako to nerobili ani keď žil, ich dialóg 
je neustálé vláčenie vlastných zomby tiel, jeho srdce ako demonštrácia.

– dialóg medzi ňou s jej vlastným bytom – svetlo na lusknutie prstov, vysúvanie postele 
(pasca)

– najvačšie súperk : Rosalinda a matka, Rosalinda je jediná, ktorá bez potláčania vyjadruje 
priamo, čo si myslí, atakuje úprimnou láskou Alberta, ktorému to pripomína ďalšie despotické 
príkazy matky (zabije).
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Lucie Ferenzová:

Interpretace, tematizace komunikace: 

Jonatan chce komunikovat, píše dopisy lidem – nebude nikdo, kdo by od něj nedostal dopis, 
chce vidět letadlo s lidmi, postaví si slepý dalekohled, kterým je vidět na míle a míle daleko, 
své knihy nazývá svými přáteli. Jeho komunikace vychází z bunkru, hotelový pokoj je bunkr 
s malými okénky, v něm je Jonatan uzavřen, v bunkru svých možností. Odtud vysílá své výboje. 
Ten, kdo jej slyší jako první, je jeho matka. Cenzura. Matka je komunikační šum. Ovlivňuje kvalitu 
komunikace. Matka mu přivádí Rozálii, přivádí mu přítelkyni, chce, aby Jonatan sám objevil 
matčin kód. Přítelkyně přichází zvenčí. Vše, co je zvenčí, je nebezpečné (vítr, slunce, Rozálie), 
Jonatan se to naučil, naučil se komunikovat skrz šum. Jonatan chce sdělit především sebe, styku 
s vnějším světem se ale bojí. Pohlavní akt je styk – největší nebezpečí. Jonatan se bojí tak, že 
Rozálii uškrtí. 
Rosepettle je zrazená žena. Hledala muže, ihned po styku s ním, po pohlavním aktu ovšem 
veškeré styky přerušila. Nebyla v bezpečí. Chtěla ideální komunikaci, komunikaci bez šumu. 
Poslíčkům dává přečíst co chce slyšet, vyžaduje to, co chce slyšet. Teprve zavražděním 
Rozálie pochopí Jonatan matčin kód. Komunikovat s tím, co je jen mé, čemu rozumím, co mě 
neohrožuje a není ohroženo šumem, co jsem já. Teprve tehdy proběhne komunikace dokonale. 
Syn a matka se objímají a šťastně se smějí. Nás z dokonalosti mrazí…
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SKOTCH  PAR T Y…AN EB  JAK ,  JSME  D O  TO H O  SKO ČILI  P O  
HL AV Ě
reportáž z off-programu – noc první

O B R A Z  1.

Krásný vlahý jarní večer. Stromy šumí. Čerstvé listí ve větru vane. Jeník jde Prahou. Náhle slyší hlasy.

 
Jeník: Mám vnuknutí nebo se mi to zdá? Jako bych slyšel Skoty J

Po ulici se linou libé tóny dudů…

Jeník: Asi se tam zajdu mrknout.

Tóny se stále blíží a Jeník chtíc nechtíc začíná tančit. Najednou zjišťuje, že ony rytmy zmítají celým jeho tělem. 

Náhle si uvědomí:

Jeník: Vždyť už se blíží další ročník Zlomvazu a zatím nemáme žádný nápad na úvodní Party. Co 
kdybychom se tentokrát hodili do skotského stylu? Sukně, whisky, zábava, tance… No nejsem 
geniální? Musím to navrhnout Dominikovi.

O B R A Z  2 .
Restaurace. Brzká ranní hodina. V alkoholovém opojení.

Jeník: …uaaa Dominiku, já jsem si na něco vzpomněl…hihi…už máte vymyšlenou tu kapelu 
na Zlomvaz?
Dominik:…gloglo…no nemáme…hihi…čemu se směješ?
Jeník: Jen tak…jenom…už jsem ti vyprávěl storku, jak jsem šel po Malý straně?
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Dominik: No, ne…co jsi chtěl říct o Zlomvazu?
Jeník: Člověče…mně úplně uhranula jedna kapela se skotským repertoárem…to jméno…
no…jo už vím, Czeltik se nazývali.
Dominik: No?
Jeník: Stalo se teda to, že jsem byl najednou šíleně akční a kreativní a vzal si od nich vizitku.
Dominik: Šikovný chlapec…glo glo
Jeník: No a právě mě napadlo, že bysme jako mohli udělat skotskej večer…
Dominik: To fakt není špatný…ostatně jiný nápady nemáme…

O B R A Z  3.

Setkání produkce Zlomvazu.

Maruška: Tak už jste vymysleli nějakou kapelu na fesťák?
Dominik: Ježiš…
Maruška: Cože?
Dominik: No, my…
Maruška: Vy jste se na to vykašlali?

Dominik se stydí, ale najednou mu vytane na mysli jeden večer, který spolu s Jeníkem strávili ve velmi 

přátelském rozhovoru.

Dominik: Maruško, podívejme se pravdě do očí…my sice vypadáme, že v podstatě na všechno 
kašleme, ale to je pouze subjektivní dojem vás žen…my jsme ve skutečnosti strašně kreativ-
ní…tady Jeník…
Maruška ho nervózně přeruší: Dominiku???
Dominik: Tady Jeník vymyslel, že bychom mohli vytvořit takový skotský večírek, co říkáš?
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Maruška: To jsi vymyslel teď, ne?
Dominik: Ne…Jeník se nad tím vším skutečně zamýšlel a přesvědčil sebe i nás, že Skotská party 
pravděpodobně zvítězí.
Maruška: No popravdě to není úplně špatný a ve skutečnosti nám nic jiného nezbývá…tak teda 
Skotskej večer, jo?
Dominik a Jeník: Jo, jupí…jasně.

O B R A Z  4 .
Skotch party – velmi živá atmosféra, všichni se baví, tančí, oslavují.

Dominik s Jeníkem se schází oděni v typický skotský kroj na tanečním parketu při veselém skočném tanci řkouce:

Dominik: To jsme to dobře zorganizovali, viď vole?
Jeník: No, co bych ti na to řek ,́ prostě to tady pořádně frčí a teda v hloubi srdce doufám, že celej 
Zlomvaz bude takovej odvaz jako dnešní Skotch party.

Lucie Flajšmanová
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B U Ň K A

D R A M A T U R G I E

ANKETA: OTÁZKY A PROBLÉMY DRAMATURGIE FAKULTNÍCH 
DIVADEL

Dnes Vám předkládáme slíbené první odpovědi na anketu o dramaturgii školních divadel. Pro 
začátek jsem se pokusila vybrat názory, které si vzájemně co nejvíce odporují, abychom si vyty-
čili pole možností a abyste se mohli co nejvolněji přiklánět k té či oné krajnosti. Pro přehlednost 
začneme těmi, kdo pečlivě odpovídali na každou podotázku, abychom si znění ankety připo-
mněli (celá anketa vyšla v nultém Obratli).

prof. Miloslav Klíma
pedagog dramaturgie KALD DAMU

Protože sliby se mají plnit a pedagogové mají nahlas zveřejňovat své názory, které ovšem nejsou 
nikdy neměnnými kameny, odpovídám na anketu – i když téma se mi (včetně toho jak je formulo-
váno v otázkách a podotázkách) nezdá. To proto, že za tím cítím – možná mylně – jakousi snahu 
až touhu po normě, návodu, závaznosti. To je cosi, co mne v kreativních činnostech lidských bytostí 
děsí a mám z tohoto typu uvažování dokonce strach.

Přesto se pokusím odpovídat postupně, stručně, ale neumím si zakázat případnou ironii. To bych 
popřel sám sebe. Omlouvám se, nemyslím to zle.
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1. Jak by měla vypadat „dramaturgie“ studijních úkolů posluchačů herectví, režie a dramaturgie 
(od prvního po absolventský ročník)?

Lze o těchto dílčích úkolech vůbec uvažovat dramaturgicky?

Ano, dramaturgie může mít i studijní náplň a je to dramaturgie.

Mohou tyto úkoly dávat dohromady nějaký smysl jako celek?

Každá lidská činnost a studijní zvláště, by měla mít smysl, často je, žel, jen mlhavě pojmenovaný, 
a proto se uplatní nejcharakterističtější pohádka platící na náš národ a to: Jak pejsek s kočičkou 
pekli dort. 

Mají být studenti „chráněni“ před veřejným publikem, nebo mají být naopak vystaveni tomuto tlaku 
co nejdříve?

Podle mne co nejdříve, i když i to má svá úskalí: první potlesk slabší povahy neunesou a už jsou z nich 
velcí „umělci“, ale i to je lidské. Nutný je pak pedagogický políček. 

Je důležitější sledovat bytostné založení studentů ročníku a nechat jim prostor pro vlastní volbu, 
nebo studenty vybavit řemeslně pro nejrůznější typy divadla a volit tituly, z vlastní zkušenosti „vhod-
né pro studium“?

Problém je v zadání obsahu kreativních ateliérů. Pokud jsou pevné, neměnné a nepotřebují reago-
vat na nenaplánovatelný vývoj jednotlivců v ateliéru, tak vlastní uplatnění studentů není hlavním 
záměrem, opačně si to ovšem také umím představit a mně osobně je to bližší. 

Je možné směřovat dramaturgií průběžných studijních úkolů k dramaturgii absolventské sezóny, vést 
posluchače od začátku k její linii?

Umím si to představit, ale musela by ta linie být koncipována flexibilně, protože v tvorbě naplánovat 
vše do podrobností na čtyři roky je z mého hlediska nemožné. A přesto věřím na koncept, ale znovu 
opakuji: otevřený.

Existují „povinné“ tituly, se kterými by se měl každý student setkat?

Nemyslím si. Žádný mě nenapadá.
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Jak se liší potřeby studentů herectví a studentů režie/dramaturgie?

Pokud se liší, je – zas dle mého – někde chyba. Divadlo je interakce složek, v níž jistě každá složka má 
své potřeby, ale nad tím je kýžený celek divadelního díla.

Jak si konkrétně představujete ideální dramaturgii ročníku od prvních semestrů po začátek absol-
ventské sezóny?

Tak jak jsme si to naformulovali například v tomto běhu, který směřuje postupnými kroky k tomu, 
abychom společně (navíc se studenty z PWST ve Wroclavi) dospěli k prvnímu vrcholu tj. první insce-
naci v Disku na téma Komenského Labyrintu světa a ráje srdce a tím doufáme otevřít prostor pro to, 
aby studenti dalšími jevištními replikami dopověděli další a své.

2. Jak by se měl sestavovat dramaturgický plán absolventských ročníků vysokých divadelních 
škol? 

Lze vůbec mluvit o dramaturgii školních divadel?

Takže ano, ale ne pouze ve smyslu titulovém.

Existují podle vás nějaké okruhy titulů, které by se měly v každé absolventské sezóně objevit? (Jaké 
a  roč?) (Např. komedie, klasická tragédie, psychologicko-realistická hra, současná hra…)

Pochybuji o tom.

Je důležitější výsledek (inscenace), nebo proces tvorby (spolupráce všech složek v divadle simulujícím 
profesionální podmínky)?

Opět obojí – simulace profesionálních podmínek je podle mého legenda. Jak dnes vypadají profe-
sionální podmínky v těch velmi různorodých divadelních aktivitách? A jak budou vypadat v dalších 
letech – odmítám být futurologem na toto téma.

Je školní scéna chráněnou laboratoří pro studenty, nebo profesionálním divadlem (i s vazbou na pub-
likum), kde se uskuteční přechod ze školy do profesionálních podmínek?

Školní scéna je logickým završením konkrétního procesu, přičemž se akcenty podle náplně mění 
a i  ěhem sezóny jinak hierarchizují. 

Je důležitější „bytostné směřování“ studentů daného ročníku a jejich tvůrčí svoboda (byť třeba rela-
tivní a omezená vlastními možnostmi), nebo pevný dramaturgický záměr jejich zkušených pedagogů, 
kteří dotvoří podobu ročníku podle svých představ?
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Je-li umělecké dílo souborového typu vyjádřením celku, pak zahrnuje především aktivní tvůrce, ale 
i  eflexe a rady a záměry pedagogů, neboť jsou jistým způsobem spoluúčastni. 

Je v absolventské sezóně místo hlavně pro spolupráci studentů režie/dramaturgie se studenty herec-
tví, nebo je pro studenty užitečnější spolupráce s profesionálními režiséry a dramaturgy?

Víc se přimlouvám za spolupráci mezi posluchači, ale je-li prostor na záměrně zvolené hosty, jistě to 
má smysl, protože to – jak předpokládám – sleduje celkový záměr. 

Hodí se na školní divadlo dramaturgie titulů, nebo se jedná spíš o „dramaturgii rolí“?

Jde o dramaturgii, tedy o obnovování záměrnosti. Jestliže k tomu poslouží skalpování titulů, prosím, 
když role, jak je libo, ale stejně si myslím, že je prospěšnější hlubší a širší dramaturgie, ale to je nemoc 
z povolání.

Lze v této fázi skloubit potřeby studentů režie/dramaturgie s potřebami posluchačů herectví (pře-
devším aby každý z nich dostal odpovídající absolventské role, které mu mohou například pomoci 
získat angažmá)?

Rovnostářství může existovat jen na papíře, i přes úpornou snahu se nikdy tímto uvažováním o stej-
ných podmínkách a příležitostech nedostanete k výsledku, a nakonec není nikdo spokojen, vždycky 
si je někdo mezi rovnými rovnější. Je to – podle mého – zbytečné bolení hlavy, i když je nutné vzít to 
v úvahu, ale nesmí se to stát diktátem.

Jak (a proč) byste dramaturgicky vedl/a svůj absolventský ročiník jako pedagog? (Nebo jak/proč jste 
ho vedl/a?)

Podle celkového směřování s respektem k otevřenosti a přirozenému vývoji. Jako živý proces se 
záměrem. O jednu možnost se nyní pokoušíme.

3. Jak se podle vás věnuje zkoumání těchto divadel nastupujících generací česká kritika?

Měla by se zajímat víc o povahu jednotlivých absolventských ročníků?

Měla by, ale v jejím současném složení snad raději ne.

Proč profesionální kritici přehlížejí divadla, ze kterých se může rodit nová generace českého profesi-
onálního divadla?

A je u nás vůbec nějaká skutečná česká divadelní kritika hodná toho jména?
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Mohlo by podle vás dojít k užší spolupráci mezi studenty/absolventy vysokých divadelních škol 
a  tudenty/absolventy divadelní vědy? – Jak by taková symbióza měla vypadat?

Proboha, jen to ne! Ti lidé jsou vychováváni k tomu, že mají pravdu a vědí, jak se mají kreativní 
záležitosti správně dělat, a jsou tím pro tvorbu smrtelné nebezpečí. Netvoří sami nic, ale nakonec 
obsadí všemožné funkce i různé pozice a pilně rozhodují o divadle. Ostatně často několikanásobně 
neuspějí při přijímačkách na naši fakultu…

Co všechno by mohla taková ideální kritika pro absolventy udělat?

Mnoho. Podíl reflexe, analýz, komparací a studií o jednotlivých složkách i celku díla je zoufale málo 
a přitom je to důležité a potřebné, je to další část tvorby, zatímco známkování, hvězdičkování a jiné 
pop legrácky snad patří do sportu či popu, ale s uměním se nesnáší. Absenci popisu herecké tvorby 
jsem markantně viděl v Národním divadle, kde je a bylo – opět dle mého – o čem psát, a přitom to 
byla kdysi významná, zajímavá a obsažná tradice české divadelní kritiky.

Takže bych se spíše – pouze ovšem dle mého – přimlouval za to, aby obsahy kreativních ateliérů pro 
příslušný běh studia byly dopředu – pokud to jde podrobněji – sdělovány a bylo tedy zřejmé, k če-
mu náplň konkrétního programu spěje, včetně vyvrcholení v závěrečné Diskové části, která ovšem 
nezbytně má být – jsme-li školou univerzitního typu – doprovázena zodpovědnými reflexemi, 
analýzami, komparacemi a pokusy o formulace fáze či stadia vývoje každého jednoho studenta-

-umělce, případně i – vznikne-li náhodou a přirozeným vývojem – divadelního celku. Uchazeč tak 
ví, do jaké náplně programu se hlásí, a pokud neztratí soudnost, respektuje to. Normy v umění – zas 
jen podle mého – nikdy nic nevyřešily, ostatně historie umění je o překračování norem. 

 Lukáš Trpišovský 
absolvent režie KALD DAMU
Už neodpovídal úplně na každou podotázku, ale stále ještě na většinu:

Ad 1. Myslím, že pokud někdo jde studovat na jakoukoliv školu, znamená to, že se chce v daném 
oboru vzdělat, že tedy není „hotovým“ hercem, režisérem, scénografem (převedeno konkrétně na 
naši školu). Z toho vyplývá, že až po absolventské představení jde o proces hledání a zkoumání. 



38

To zkoumání a hledání se neobejde bez reflexe v historii divadla a jejího vývoje a bez zvládnutí 
základních řemeslných dovedností. To je jedna strana mince. Tou druhou je chuť porušovat zavede-
ná pravidla, stavět nový divadelní svět, ať už formou výpovědi, nebo jejím obsahem. A o tom všem 
by vlastně měla být práce nejen na divadelní škole, ale i práce po jejím absolvování.

Jak by měla vypadat „dramaturgie“ studijních úkolů posluchačů herectví, režie a dramaturgie (od 
prvního po absolventský ročník)? Lze o těchto dílčích úkolech vůbec uvažovat dramaturgicky?

Lze ve smyslu zkoumání a hledání, experimentování, ale i ve smyslu nutné sebereflexe.

Mohou tyto úkoly dávat dohromady nějaký smysl jako celek?

Nevím, proč by nemohly, ale není to podstatné.

Je důležitější výsledek (klauzurní představení), nebo proces tvorby?

To je tak individuální, je těžké v umění kategorizovat. Na umělecké škole je těžké od sebe oddělovat 
uměleckou stránku cvičení od jejího pedagogického záměru ke zvládnutí určité řemeslné techniky. 
Myslím, že by se tyto dvě strany neměly vůbec rozdělovat. Smysl mají jen ve vzájemné symbióze. 
Výsledek je odrazem procesu tvorby a o proces by mělo jít ve škole především.

Mají být studenti „chráněni“ před veřejným publikem, nebo mají být naopak vystaveni tomuto tlaku 
co nejdříve?

Nesmyslně položená otázka. V určité fázi je dobrá reflexe tvorby, ať už přijde od laika nebo od pro-
fesionála. Je ale důležité mít na paměti, o co při zadání úkolu jde, a tedy jak by měl být i reflektován 
výsledek tohoto úkolu. Co znamená slovo „tlak diváka“? O jakého diváka se jedná? Jak je tento divák 
přístupný a schopný reflektovat?

Je důležitější sledovat bytostné založení studentů ročníku a nechat jim prostor pro vlastní volbu, 
nebo studenty vybavit řemeslně pro nejrůznější typy divadla a volit tituly, z vlastní zkušenosti „vhod-
né pro studium“?

Tituly „vhodné pro studium“ podle mne neexistují. Divadlo je bohužel nebo bohudík „sportem“ zalo-
ženým na komunikaci mezi osobnostmi v určité době na určitém místě. Díky tomu je každá tvorba 
v rámci divadla neopakovatelným aktem ovlivněným řadou konkrétních faktorů. Jak by bylo možné 
v takovém oboru mít dopředu stanoveny „tituly vhodné pro studium“?
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Je možné směřovat dramaturgií průběžných studijních úkolů k dramaturgii absolventské sezóny, vést 
posluchače od začátku k její linii?

Jistě je to možné, ale není to nutné.

Existují „povinné“ tituly, se kterými by se měl každý student setkat?

Ne, neexistují. Zavádění takového myšlení je nekreativní a mělo by být snad i trestné! (zdůvodnění 
viz výše.)

3. Jak by se měl sestavovat dramaturgický plán absolventských ročníků vysokých divadelních 
škol? 

Lze vůbec mluvit o dramaturgii školních divadel?

Často dramaturgie ve školních divadlech chybí a je tedy těžké o ní hovořit, ale právě proto by se o ní 
hovořit mělo.

Měla by mít nějaký smysl jako celek, nebo je důležitější vyzkoušet co nejvíc různých možností?

Dramaturgie školních divadel má smysl a to zejména, když formuje celek jedné sezóny. Pomáhá 
tak pojmenovat energii, která je základem pro tvorbu jednotlivých inscenací. Taková dramaturgie 
pomáhá formulovat názor nebo výpověď, která je důležitým vodítkem právě při procesu tvorby 
(ať už jako motivace nebo jako cíl) a která je podstatná pro orientaci diváka, kterého chtějí tvůrci 
oslovit.

Existují podle vás nějaké okruhy titulů, které by se měly v každé absolventské sezóně objevit? (Jaké 
a  roč?) (Např. komedie, klasická tragédie, psychologicko-realistická hra, současná hra…)

Ne neexistují a jejich zavádění nebo uplatňování zavání nekreativním přístupem. Existuje snad jedi-
né obecné téma vhodné pro divadlo? Ne. Díky druhé divadelní reformě máme nepřeberné množství 
možností jak, z čeho a kde divadlo tvořit. Nevzdávejme se předem této pestrosti!

Je důležitější výsledek (inscenace), nebo proces tvorby (spolupráce všech složek v divadle simulujícím 
profesionální podmínky)?

Důležitý je výsledek procesu tvorby. Proces tvorby ale snad není synonymem pro „spolupráci všech 
složek simulujících profesionální podmínky“! Tomu se jednoduše říká provoz. Provoz divadel, i když 
o tom spousta pedagogů na našich školách ještě neví nebo nechce vědět, je ve světě různý a nelze 
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říct, že by byl jeden lepší nebo horší. Důležité je, jakým způsobem slouží při tvorbě divadla. Z tohoto 
důvodu by se měl provoz ve školních divadlech přizpůsobovat potřebám jednotlivých studentů 
a jejich projektů. Důraz by měl být kladen na proces tvorby, jen díky němu se dobereme výsledků. 
Suplování provozu jako u „profesionálních divadel“ bez důrazu na proces tvorby je bezduchou 
onanií. Často se ke všemu drží model, kterým se „dělalo“ divadlo v 19. století. Katedra činoherního 
divadla DAMU jistě ví, o čem mluvím!

Je školní scéna chráněnou laboratoří pro studenty, nebo profesionálním divadlem (i s vazbou na pub-
likum), kde se uskuteční přechod ze školy do profesionálních podmínek?

Jaký „přechod ze školy do profesionálních podmínek“? Myšlení a proces tvorby jsou snad stejné, ať 
už probíhají ve škole nebo mimo ni! Školní scéna by neměla být chráněnou laboratoří, školní scéna 
by měla být laboratoří, která vede dialog se svým publikem.

Je důležitější „bytostné směřování“ studentů daného ročuníku a jejich tvůrčí svoboda (byť třeba rela-
tivní a omezená vlastními možnostmi), nebo pevný dramaturgický záměr jejich zkušených pedagogů, 
kteří dotvoří podobu ročníku podle svých představ?

To je individuální. Ale každý zkušený pedagog by neměl mít tvůrčí ambice, pokud je v roli pedagoga. 
Přirozeně pak směřuje své studenty, aniž by je omezoval v jejich tvůrčí svobodě.

Je v absolventské sezóně místo hlavně pro spolupráci studentů režie/dramaturgie se studenty herec-
tví, nebo je pro studenty užitečnější spolupráce s profesionálními režiséry a dramaturgy?

V absolventské sezóně, jako v každé jiné, by mělo jít především o tvůrčí proces tvorby. Ať už se usku-
teční jakýmkoliv způsobem.

Hodí se na školní divadlo dramaturgie titulů, nebo se jedná spíš o „dramaturgii rolí“?

Dramaturgie by měla především hledat energii, která sdruží všechny složky divadla a která je bude 
motivovat (inspirovat) k tvorbě. Ať už půjde o interpretativní, nebo o neinterpretativní divadlo. 
Mimochodem, co myslí autor otázky pod pojmem „dramaturgie rolí“, mi uniká.

Lze v této fázi skloubit potřeby studentů režie/dramaturgie s potřebami posluchačů herectví (pře-
devším aby každý z nich dostal odpovídající absolventské role, které mu mohou například pomoci 
získat angažmá)?

U všech by mělo jít o jednu jedinou potřebu, potřebu tvorby a výpovědi. „Absolventská role, která 
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pomáhá získat angažmá“ (tedy exhibice herců?), to je fenomén, který doufám brzy ze školních 
divadel vymizí. Škola přece není hodna takových inscenací, které jsou jen o „absolventské roli, která 
pomáhá získat angažmá“, to není účel, pro který škola byla založena, od toho tu jsou komerční 
agentury.

3. Jak se podle vás věnuje zkoumání těchto divadel nastupujících generací česká kritika? 

Měla by se zajímat víc o povahu jednotlivých absolventských ročníků?

Myslím, že zájem médií (tedy i kritiky) o školní inscenace je dostatečný a že bývá adekvátní jejich 
významu. Nemá smysl nařizovat, aby čeští divadelní kritici či teoretici projevovali větší nebo menší 
zájem o produkci školních divadel.

 Co všechno by mohla taková ideální kritika pro absolventy udělat?

Kritika by v Čechách hlavně měla začít být renomovaným oborem, jímž, při jejím současném stavu, 
není. A konečně by měl někdo (především kritici a teoretici) začít porovnávat stav současného čes-
kého divadla se světovým.

Teď už se bude struktura odpovědí poněkud rozvolňovat, ale stále je řeč o stejném tématu, a otázky 
už nejspíš dávno umíte nazpaměť. Prof. Jan Vedral (pedagog dramaturgie KČD DAMU) si vybral jen 
některé a odpovídal na ně jako jediná výjimka nikoli písemně, ale ústně:

Jak by měla vypadat „dramaturgie“ studijních úkolů posluchačů herectví, režie a dramaturgie (od 
prvního po absolventský ročník)?

Abych pojmenoval problémy výuky jednotlivých profesí na této škole, musel bych popsat celý studij-
ní program. Podle mě nejzásadnější problém, který se také projevuje v organizaci studijních úkolů 
a posléze v repertoáru Disku, je přílišná uzavřenost ve vlastních oborech a nedostatečná, vývoji 
divadla neodpovídající kooperace studentů jednotlivých oborů mezi sebou. Velké množství diva-
delní činnosti (a většina divadelní činnosti absolventů této školy) se dnes odehrává v netypických 
produkčních podmínkách, na které škola studenty nepřipravuje. Řeší se specifické úkoly v pohy-
bové výchově, v hlasové výchově, v herecké výchově, v uměleckém přednesu a je z toho hromada 
jednotlivých dílčích úkolů, které všechny sledují solidní pedagogické cíle, ale nevím, do jaké míry 
to ve výsledku rozvíjí kreativitu posluchačů, do jaké míry to naučí studenty kooperovat na tvorbě 
originálního uměleckého díla. 
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Jak by se měl sestavovat dramaturgický plán absolventských ročníků vysokých divadelních škol? Lze 
vůbec mluvit o dramaturgii školních divadel?

Podle mého soudu nelze mluvit o dramaturgii školních divadel. Pokud vznikne situace, kdy jeden 
ročník pracuje jako soubor, který má své režiséry, dramaturgy, herce, výtvarníky a produkční, kteří 
se navzájem znají, spoléhají na sebe a myslí na sebe, pak je možné hovořit o dramaturgii takového 
ročníku. Tato situace nenastane vždy. V mém minulém ročníku k tomu došlo, fungoval báječně, měl 
vlastní rozum, vlastní kreativitu. Na pedagogovi potom bylo, aby ty lidi jako partner korigoval 
a ukazoval jim další možnosti. Ale byly i ročníky, které nevytvořily takovouto pospolitost, a ty pak 
bylo třeba až do posledních diskových inscenací úkolovat a velkou část divadelní práce udělat za ně. 
Ale o dramaturgii školních divadel, ve kterých se střídají třeba dva (nebo dokonce čtyři od května) 
absolvující ročníky dvou kateder, se prostě ve smyslu nějakého dramaturgického celku hovořit nedá 
a nemá smysl ani nic takového sledovat.

Měla by mít nějaký smysl jako celek, nebo je důležitější vyzkoušet co nejvíc různých možností?

Dramaturgie jednoho absolventského ročníku by měla mít smysl jako celek. Měla by podat neju-
celenější možnou zprávu o absolventech, daleko spíše o jejich tématech, jejich vidění světa, jejich 
schopnosti toto vidění a tato témata proměnit v divadelní tvar, než o ambicích pedagogů.

Je důležitější „bytostné směřování“ studentů daného ročníku a jejich tvůrčí svoboda (byť třeba rela-
tivní a omezená vlastními možnostmi), nebo pevný dramaturgický záměr jejich zkušených pedagogů, 
kteří dotvoří podobu ročníku podle svých představ?

To je právě ten kruciální problém současného vysokoškolského vzdělávání na uměleckých školách. 
Protože bytostné směřování často směřuje k marginalitě a k chaosu, a dramaturgické záměry 
zkušených pedagogů často směřují k tomu, že studenti slouží jako laboratorní objekty jinde 
nerealizovaných pedagogických ambicí. Na jedné straně je možnost naprosté volnosti. To jsme 
si na této škole vyzkoušeli a užili na začátku devadesátých let, kdy se reorganizovala výuka pod 
heslem „konec vlády jedné školy“, a končilo to produkcemi, které byly nazkoušeny během tří dnů 
a byly veřejně předváděny. Druhá krajnost – pevný dramaturgický záměr zkušených pedagogů – se 
projevuje v zacykleném opakování osvědčených pedagogických kousků, ve kterých ti pedagogové 
(ještě než byli pedagogy) sami jako herci hráli, a pak to každý cyklus přenášejí na své studenty, takže 
ti studenti by možná dobře obstáli v divadle padesátých, šedesátých, sedmdesátých let a jeho insce-
nační praxi. Ale ve skutečnosti je čeká něco jiného. Myslím si, že škola je organizovaný chaos. Obě 
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ty věci jsou velmi důležité a ta organizace musí být organická, v tom je to největší umění. Jakmile 
je to jenom vymáhaný řád, nedochází k žádnému rozvoji kreativity a k žádné tvorbě. Jakmile je to 
bezbřehý bordel, nedochází už vůbec k ničemu.

Martina Kinská
absolventka dramaturgie KČD
I takto volně lze odpovídat na naši anketu:

Odpovědi jsou jen rámcové (v bodech), jde spíš o to nastínit způsob uvažování, konkrétní upřesnění 
by muselo být dopracováno v podrobnější práci či formováno přímo v diskusi.

Domnívám se, že studenti režie, dramaturgie i herectví by se měli během studia naučit zejména 
myslet ve struktuře daného divadelního textu a kontextu (nemyslím tím pochopitelně jen slova). 
Tedy spíš než je učit modely „jak dělat Čechova, jak Shakespeara“ apod., učit je hledat konkrétní 
specifika toho či onoho daného textu v daném okamžiku (míním okamžik inscenace, odkazy, mož-
né interpretace atd.) – pro každého zejména z úhlu pohledu „jeho profese“. Za možné příklady by 
pak měly být voleny pochopitelně výrazná díla, odlišná dobou vzniku, prací s jazykem (próza, verš, 
abstrakce – souvisí i se žánrem).

Odtud by tedy v rámci studia režie-dramaturgie měl být budován program, který by nabízel co 
„nejpestřejší“ příklady, které by sloužily právě ke vzniku onoho obecného povědomí o nutnosti 
individuálního přístupu ke každému textu (opět brojím proti „modelům“, vžitým, neosobním roz-
borům“ atd.). Tento program by měl být povinný. Vedle něho by pak studentům mohl být nabídnut 
doplňkový program (volitelně-povinný), v němž by měli prostor pro texty, které si sami zvolí – tím 
by si vytyčili i vlastní oblast zájmu, v níž by se mohli rozhodovat zcela svobodně, spíše zkoušet 
a  okoušet …

Studentům dramaturgie by myslím prospělo sledovat nejen osvědčené tituly, u nichž je kvalita ově-
řena, či přinejmenším vžito povědomí o kvalitě (tím jsou i navedeni na modely rozborů atd., ať už 
vědomě či podvědomě), ale i tituly, k nimž ještě není dán žádný klíč – tedy potýkat se i s moderními 
či málo známými texty. Právě v nich odhalovat možná témata, interpretace, uvažovat o adaptacích 
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atd. V rámci programu by pak bylo možné vyhraňovat osobní tendence studenta.

V každém případě bych zdůraznila REFLEXI jednotlivých úkolů – a to jak jejich průběhu, tak výsled-
ku. Konfrontaci s názory „zainteresovaných“ i nezaujatých, stejně tak bych shledávala prospěšnou 
i sebereflexi, či alespoň pokus o ni.

Dramaturgický plán klauzur, popř. Disku bych rozhodně neupřednostňovala nad dramaturgií jed-
notlivých titulů. Sledování „ideálu“ hned z několika měřítek (rozdílné hry, žánry, absolventské role, 
atraktivnost pro diváka) by nemělo ubírat individuální výraz inscenaci.

Spolupráce s profesionálními kolegy – jistě. Kombinovat se spoluprácí s vrstevníky (spolupráce 
i s JAMU, VŠMU) – opět uchopovat co nejvíce přístupů. Z profesionálů volit kolegy, kteří mohou 
fungovat v dialogu, nikoli jako dogmatici. 

Problematika – česká kritika a vše nové –, myslím, je zásadní problém, kdy prostě „Čech neví, co si 
má myslet, protože by si musel vytvořit názor – neexistuje model úvah o těchto neprozkoumaných 
věcech“ (neplatí pro všechny, ale pro dost podstatnou část). I o kritice dle mého názoru je nutno uva-
žovat jako o individuální záležitosti, která i při vší snaze (někdy jen v póze) o objektivnost zůstává 
subjektivní. Měla by nabízet spíš než cílové hodnocení možnost uchopení, náhledu atd. 

Zdeněk Bartoš
student 4. ročníku režie KČD DAMU,
se opět více držel otázek, ale vybíral si:

1. Jak by měla vypadat „dramaturgie“ studijních úkolů posluchačů herectví, režie a dramaturgie 
(od prvního po absolventský ročník)?

Je důležitější výsledek (klauzurní představení), nebo proces tvorby?

Tohle přece nelze oddělovat, neexistuje čistý případ „proces tvorby úžasně obohacující, leč výsledek 
k nekoukání“. Na výsledku musí být patrná snaha, záměr, tvůrčí usilování.

Mají být studenti „chráněni“ před veřejným publikem, nebo mají být naopak vystaveni tomuto tlaku 
co nejdříve?
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„Ochránit“ maximálně půl roku, než zažijí první náraz prostředí a vztahů mezi sebou. Jen doba 
nutná na jakousi aklimatizaci, jinak před diváky co nejdřív. 

Je důležitější sledovat bytostné založení studentů ročníku a nechat jim prostor pro vlastní volbu, 
nebo studenty vybavit řemeslně pro nejrůznější typy divadla a volit tituly, z vlastní zkušenosti „vhod-
né pro studium“?

Myslím, že nejlepší (a nejtěžší) je hledat vhodný kompromis, aby posluchač (režie a dramaturgie) 
měl možnost setkat se s různými typy divadla, „rozhlížet se a ochutnávat“, a souběžně aby se profi-
loval. Nelze vychovat univerzálního inscenátora čehokoliv, bez vlastních preferencí. 

Je možné směřovat dramaturgií průběžných studijních úkolů k dramaturgii absolventské sezóny, vést 
posluchače od začátku k její linii?

NE.

Existují „povinné“ tituly, se kterými by se měl každý student setkat?

Existují autoři, s nimiž je dobré se setkat (ano, Shakespeare a Čechov), ale jde to i bez nich. 

2.Jak by se měl sestavovat dramaturgický plán absolventských ročníků vysokých divadelních 
škol? 

Především by měl mít ročník aspoň jeden titul, kde se objeví pokud možno celý. Nelze myslím mluvit 
o dramaturgickém profilu školních divadel – ten je totiž každou sezónu jiný a charakteristický pro 
daný ročník, který právě absolvuje. A tady záleží na počtu a schopnostech studentů režie / drama-
turgie: měli by dohromady vytvořit repertoár, který nabídne příležitost každému posluchači herec-
tví, a kde se zároveň předvede inscenátorský tým. Jsou-li přitom všechny absolventské inscenace 
jediného žánru (např. všechny komedie nebo dramata jistého typu), nelze proti tomu nic namítat. 
Představu, že by se ročník měl ukázat v různých žánrových polohách, není dobré uplatňovat ještě ve 
školním divadle – k tomu bylo dost příležitostí během studia. 

Je důležitější výsledek (inscenace), nebo proces tvorby ?

Tady už samozřejmě výsledek. Cokoliv se ukazuje lidem za peníze, musí snést kritéria profesionální 
práce. Výmluvu na „studentské divadlo“ není možné uplatňovat.
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Mgr. Johana Kudláčková,
pedagog dramaturgie a reflexe inscenace KČD DAMU,
opět volně na téma: 

Podle vašich otázek soudím, že existují dva protichůdné tábory: 

konzervativní, který mučí posluchače na předem vytčené osnově úkolů jako cvičené opice, které se 
musí uživit v cirkusu a na písknutí předvádět osvědčená čísla, přičemž jejich vlastní tvořivost a osob-
nost skomírá, je dušena svěrací kazajkou řemesla. 

progresivní, který usiluje o rozvíjení talentového potenciálu a osobnostních předpokladů studentů. 
Až k vrcholné vizi divadla-laboratoře, které se vznáší jako duch nad vodami, pohrdajíc potřebami 
špinavé praxe. 

Přiznám se, že nepatřím k žádnému z těchto táborů, přesněji řečeno patřím tak trochu k oběma. 
Každý ročník tvoří neopakovatelná skupina individualit, pro kterou je velmi užitečné získat vzdělání 
v oboru, jistý povinný základ, naučit se ovládat své profesionální nástroje – tělo i duši, projít zkuše-
ností s různými žánry. Tak, aby absolventi divadelní školy uměli bezpečně rozlišit verš od prózy, fraš-
ku od realistického dramatu, a to nejen teoreticky. Pokud se ve vlastní práci budou dopouštět post-
moderních přesahů a rozmlžování hranic, měli by to dělat s plným vědomím, a nikoli náhodou. 

Kromě nácviku základních dovedností by měl pedagog kultivovat a rozvíjet jednotlivé osobnosti, 
učit je systematicky pracovat a spolupracovat s ostatními bez vášní a předsudků. Měl by jim být 

– říkám s uzarděním – příkladem, jak překonávat roztěkanost, nejistotu, únavu a nevíru, snášet 
stejně vyrovnaně úspěch i prohru. Myslím, že nejvíce záleží na tom, jak načasovat jednotlivé stupně 
tréninku a odhadnout způsob, jak nejúčinněji povzbuzovat aktivitu studentů. Někdy je lepší jim 
úkoly přidělit, často jejich užitečnost uznají až zpětně. Jindy je chytřejší uvolnit prostor pro realizaci 
představ, kterými jsou studenti posedlí, ať na vlastní kůži zažijí jejich rizika, neboť „co je nezabije, to 
je posílí“. Ale na to není žádný návod. 

Samozřejmě, že já jako pedagog cítím odpovědnost za budoucnost svých oveček a toužím jim 
připravit dobrý start do profese v Disku, aby všichni dostali přiměřené příležitosti. Jenže to, co nazý-
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váte „dramaturgií rolí“, by ve výsledku vedlo jen k zmatenému plácání na mělkých vodách, k onomu 
„mrtvolnému divadlu“, jak ho trefně pojmenovat Peter Brook. Myslím, že nikdo z nás netouží dělat 
divadlo, které nemá rezonanci, není výpovědí o světě, není sebevyjádřením, byla by to jenom 
neradostná dřina. Mám ctižádost, aby moji studenti dělali divadlo, které jim mluví z duše a které 
mluví o nich, a snad se mi to již podařilo (např. v absolventském představení dnešního 5. ročníku 
KČD v Ravenhillových Polaroidech.) Dramaturgie a překlad vykrystalizovaly na našich seminářích 
za nedílné spolupráce mne a studentek, dokonce jedné z brněnské Masarykovy univerzity. A tak by 
to pokud možno mělo být, ne?

Pro dnešek bylo názorů dost, děkujeme všem, kdo nás jimi obdarovali a doufáme, že se ještě 
další z Vás odhodlají přispět do této polemiky svým hlasem. Redakce Obratle stále přijímá vaše 
reakce. Obzvláště zde postrádáme brněnské a bratislavské kolegy. Jejich zkušenosti by nás veli-
ce zajímaly, protože srovnání s blízkými vysokými divadelními školami byl jeden z důvodů, proč 
na toto téma diskutovat právě v rámci Zlomvazu. O čem jiném by se už mělo na festivalu těchto 
škol mluvit, ne-li o dramaturgii jejich divadel, která se na něm dá alespoň trochu zahlédnout 
a která se většiny zúčastněných bytostně dotýká?
POKRAČOVÁNÍ ZÍTRA!!!

Dotazník si můžete vyžádat na adrese redakce obratel@d.amu.cz,

 kam také prosím zasílejte své případné reakce.
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R E P E T I C E

P R O G R A M

PÁTEK 14. 5.

10•00 U 22 ZŮSTAŇ NA LINCE (D. ŠPINAR)

  VALMET

10•00 ŘETÍZEK BARÓNKA A SLÚŽKA (M. MACKENZIE)

  VŠMU

11•30 DISK KLINČ (A. SLAPOVSKIJ)

  VŠMU

13•30 DAMÚZA VEČER MALÝCH BOJOVNÍKŮ
  M. KAPLAN: ALDA, J. HÁJEK: ŽIVÉ DŘEVO

  JAMU

15•00 ŘETÍZEK PRŮMĚRNÁ LÁSKA, KLIKA (N. ASTASHINA)

  DAMU KATAP

16•30 U22 DOTEKY SNĚNÍ (Z. MIKOTOVÁ)

  JAMU, Ateliér výchovné dramatiky pro neslyšící
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18•00 DISK TRAMVAJ DO STANICE TOUHA (T. WILLIAMS)
  DAMU KČD

20•00 STUDIO MÝTY, KTERÉ NÁS SPOJUJÍ (J. SCHMID)
  YPSILON DAMU KALD + UTSC

22•30 TJ SOKOL  ZLOMVAZKAP 2004
 KRÁL. VINOHRADY

SOBOTA 15. 5.

10•00 STUDIO  A TRICKSTER TALE (T. HIGHWAY)
 YPSILON indiánská skupina DEBAJ, Manitoulin Island, Canada

11•30 DISK HOVORY O ŠTĚSTÍ (P. HARTL)

  DAMU KČD

14•30 STUDIO  DOBROU NOC (J. KUBÍKOVÁ)

 YPSILON   JAMU, oceněno Cenou E. Schorma (DILIA)

  malý sál

16•00 STUDIO  FLASHPOINT (H. ŽUCHA)
 YPSILON VŠMU, Katedra bábkarskej tvorby

18•00 DISK BAAL B. Brecht
  DAMU KALD

20•30 ŠVANDOVO  OTHELLO (W. SHAKESPEARE)
 DIVADLO VŠMU

23•00 ŠVANDOVO  PARTY
 DIVADLO
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NEDĚLE 16. 5.

11•00 DAMÚZA MARINKA (K.H. MÁCHA – J. ONDRA)

  DAMU KALD

11•00 STŘECHA  SETKÁNÍ NA STŘEŠE 
 DISKU debata nad dramaturgií fakultních divadel

12•30 ŘETÍZEK MAN ON LOST COST (MANON LESCAUT)
  V. NEZVAL – A. TICHOŇOVÁ

  DAMU KALD

12•30 VOJANOVY  SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (W. SHAKESPEARE)

 SADY DAMU KALD, představení pod širým nebem

14•30 DISK MASAKRA (SKUTR)

  PWST

16•00 DISK ZAKONČENÍ FESTIVALU
19•30 DISK MASAKRA (SKUTR)

  PWST
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R EDA KC E  FE S T I VA LOV ÉH O  Z PR AVO DA J E  

šéfredaktor:  Martin Schwarzauge

korektury:  Kateřina Králíková 

grafika:  Pavel Kodeda

produkce:  Jan Bubal, Marie Zemanová

tisk: Robert Konopásek

 Jan Omasta

B U Ň K A  FE S T I VA LOV É  K R I T I K Y  
Lucie Ferenzová, Zuzana Filípková, Lucie Flajšmanová, 
Anna Hejmová, Katarina Kičová, Martin Krištof,
Stanislava Matejovičová, Marcela Peková, Honza Petružela,
Gabriela Starečková, Veronika Štefanová, Renata Vášová, 
Tomáš Vokáč, Dominika Vrkotová

A N K E TA  K  PR O B L E M AT I C E  D R A M AT U R G I E
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Jan Bubal, Lenka Chválová, Dan Špinar

Obratel tiskneme na EUROPAPIER

obratel@d.amu.cz
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Festival pořádá Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze. 
Spolupořadateli festivalu jsou Hlavní město Praha a Studio Ypsilon. 
Festival vznikl za finanční podpory Nadace Duhová energie, Nadace Život umělce a Polského institutu.






