
Východní Evropou obchází strašidlo, kterému na Západě říkají „disidentství“. Toto strašidlo nespadlo z nebe. Je přirozeným projevem a nevyhnutelným důsledkem současné historické fáze systému, jímž obchází. Zrodila ho totiž situace, kdy tento systém už dávno není a z tisícerých důvodů už nemůže být založen na čisté a brutální mocenské svévoli, vylučující jakýkoliv nekonformní projev, kdy je ale na druhé straně už do té míry politicky statický, že téměř znemožňuje, aby se takový projev natrvalo uplatňoval v prostředí jeho ofi ciálních struktur. Kdo vlastně tito takzvaní „disidenti“ jsou? Z čeho jejich postoj vyrůstá a jaký má smysl? V čem je smysl oněch „nezávislých iniciativ“, v nichž se „disi denti“ spojují, a jaké mají tyto iniciativy reálné šan ce? Je na místě užívat v souvislosti s jejich působením pojmu „opozice“? Pokud ano, čím taková „opo zice“ – v rámci tohoto systému – vlastně je, jak působí, jakou roli ve společnosti sehrává, v co doufá a v co může doufat? Je vůbec v silách a možnostech „disidentů“ – jako lidí, kteří jsou vně všech mocen ských struktur a v postavení jakýchsi „podobčanů“ – nějak na společ-nost a společenský systém působit? Mohou vůbec něco změnit? Myslím, že úvaha o těchto otázkách – jako úvaha o možnostech „bezmocných“ – nemůže dost dobře začít jinak než úvahou o povaze moci v poměrech, kde tito „bezmocní“ působí. Náš systém bývá nejčastěji charakterizován jako dik tatura, totiž diktatura politické byrokracie nad nive lizovanou společností. Obávám se, že už samo toto označení – byť jinak jakkoli pochopitelné – skuteč-nou povahu moci v tomto systému spíš zatemňuje než osvětluje. Co se nám totiž pod tímto pojmem vybavuje? Řekl bych, že je v našem povědomí tradičně spo jen s představou určité poměrně malé skupiny osob, která se v nějaké zemi násilím zmocní vlády nad většinou společnosti; která opírá svou moc odkrytě o přímé mocenské nástroje, jimiž disponuje; a kte rou lze poměrně snadno sociálně oddělit od ovláda né většiny. K této „tradiční“ či „klasické“ představě diktatury jaksi bytostně patří předpoklad její dočasnosti, historické efemérnosti a nezakotvenosti; její existence se nám zdá být těsně svázána s životem osob, které ji nastolily; bývá to záležitost spíš lokál ního rozsahu a významu, a ať už se taková diktatura legitimuje tou či onou ideologií, svou moc přeci jen odvozuje především od počtu a výzbroje svých vojáků a policistů. Jako své hlavní nebezpečí přitom chápe možnost, že se objeví někdo, kdo bude po této stránce vybaven lépe a kdo vládnoucí skupinu svrhne. Myslím, že už docela vnějškový pohled musí na povídat, že systém, v němž žijeme, má s takovouto „klasickou“ diktaturou pramálo společného: 1. Není lokálně omezený, ale panuje naopak v ce lém ohromném mocenském bloku, ovládaném jed nou ze dvou současných supervelmocí. A i když má přirozeně své rozmanité dobové a místní zvláštnos ti, jejich rozsah je zásadně ohraničen rámcem toho, co ho na celé ploše mocenského bloku spojuje: ne jenže je všude na týchž principech a týmž způsobem strukturován (tj. způsobem vyvinutým vlád noucí supervelmocí), ale navíc je ve všech zemích skrz naskrz prorostlý sítí manipulačních nástrojů velmocenského centra a totálně podřízen jeho zájmům. Tato okolnost – v „patovém“ světě nukleární rovnováhy supervelmocí – mu dává ovšem ve srov nání s „klasickými“ diktaturami nebývalou vnější stabilitu: mnohé lokální krize, které by v izolova ném státě vedly ke změně systému, mohou zde být řešeny mocenskými zásahy zbývající části bloku. 2. Jestli ke „klasickým“ diktaturám patří jejich historická nezakotvenost – mnohdy se jeví jen ja ko jakési výstřelky dějin, nahodilé výsledky naho dilých sociálních procesů či lidských a davových sklonů –, pak o našem systému něco takového zda leka tvrdit nelze: i když se všem původním společenským hnutím, z jejichž sociálního a myšlenko vého zázemí vyrůstal, už dávno celým svým vývojem odcizil, přesto autenticita těchto hnutí (myslím tím dělnická a socialistická hnutí 19. století) mu dá vá nepopiratelné historické zakotvení; je to určitá pevná půda, o niž se mohl opírat, než ho jeho vývoj postupně konstituoval v onu zcela novou sociální a politickou realitu, kterou dnes je a jako která už pevně vrostl do struktury světa a moderní doby. K to muto historickému zakotvení patřilo i dobré pocho pení sociálních rozporů doby, z něhož původní hnu tí vycházelo; že už v samém jádře tohoto „dobrého pochopení“ byla geneticky přítomna dispozice k tomu obludnému zcizení, jež přinesl další vývoj, není přitom podstatné; ostatně i tento prvek organicky vyrůstal z dobového klimatu, a i on měl tedy cosi jako své „zakotvení“. 3. Jakýmsi dědictvím onoho původního „dobré ho pochopení“ je další zvláštnost, kterou se náš sys tém liší od různých jiných moderních diktatur: dis ponuje nepoměrně konciznější, logicky strukturo vanou, obecně srozumitelnou a ze své podstaty velice pružnou ideologií, která při své komplexnosti a uzavřenosti nabývá až povahy jakéhosi sekulari zovaného náboženství: nabízí člověku hotovou odpověď na jakoukoli otázku, nelze ji dost dobře přijmout jen částečně a její přijetí zasahuje hluboko do lidské existence. V epoše krize metafyzických a exis tenciálních jistot, v epoše lidského vykořenění, od cizení a ztráty smyslu světa, musí mít nutně tato ideologie zvláštní hypnotickou přitažlivost: bloudí-címu člověku nabízí snadno dostupný „domov“: stačí ji přijmout, a rázem je vše opět jasné, život dostá vá smysl a z jeho horizontu mizí tajemství, otázky, neklid a osamělost. Za tento levný „domov“ platí ovšem člověk draho: abdikací na vlastní rozum, svědomí a odpovědnost: vždyť integrální součástí převzaté ideologie je delegování rozumu a svědomí do rukou nadřízených, totiž princip identifi kace centra moci s centrem pravdy (v našem případě jde o bezprostřední navázání na byzantský césaropapismus, v němž nejvyšší instance světská je i nejvyšší in stancí duchovní). Je pravda, že navzdory tomu vše mu tato ideologie – aspoň na ploše našeho bloku – příliš velký vliv na člověka už nemá (snad mimo Rusko, kde stále ještě asi převládá nevolnické vědomí s jeho slepě osudovou úctou k vrchnosti a auto matickou identifi kací se vším, co vrchnost tvrdí, kombinované  s velmocenským patrioti-smem, pro nějž jsou zájmy říše tradičně vyšší než zájmy člověka). To však není  důležité, protože tu úlohu, kterou ideologie v našem systému má (bude o ní řeč), plní právě tato ideologie – právě proto, že je taková, jaká je – neoby-čejně dobře. 4. K tradiční představě diktatury patří – pokud jde o samu techniku moci – nutně prvek určité im provizace; mocenské mechanismy nejsou většinou příliš fi xovány; je tu hodně prostoru pro náhodnou a neregulova-nou svévoli; objevují se tu ještě sociálně-mentální i faktické podmínky pro některé formy mocenského odporu; je tu zkrátka hodně povrch ních švů, které mohou praskat dřív, než se celá mo censká struktura stačí stabilizovat. Šedesátiletý vý voj našeho systému v SSSR a jeho zhruba třicetiletý vývoj ve východoevropských zemích (opírající se navíc o některé dávno hotové strukturální modely ruského samoděržaví) vytvořil naopak – pokud jde o „fyzickou“ stránku moci – tak dokonalé a propra cované mechanismy přímé i nepřímé manipulace celé společnosti, že jako „fyzický“ základ moci představují dnes už radikálně novou kvalitu. Jejich účinnost je přitom – neza-pomínejme – ještě významně zesilována státním vlastnictvím a centrálně direk tivním řízením všech výrobních prostředků, což dá vá mocenské struktuře nebývalé a nekontrolovatel né možnosti investovat do sebe samé (například v oblasti byrokracie a policie) a usnadňuje jí – jako jedinému zaměstnavateli – existenční manipulaci všech občanů. 5. Jestli pro „klasickou“ diktaturu bývá charak teristická atmosféra revolučního vzrušení, herois mu, obětavosti a nadšeného násilí na  všech stra nách, pak poslední zbytky takovéto atmosféry ze života v sovětském bloku vyprchaly. Tento blok to tiž už dávno netvoří nějakou enklávu, izolovanou od ostatního civilizačně vyspělé-
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Dana Marková v roli Harvey v inscenaci Solaris / Anything Goes Divadla X10 (režie Ewa Zembok)
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Kam směřuje nezávislé Divadlo Feste, 
jaká je jeho dramaturgie?
Divadlo vzniklo s chutí zaměřovat se na 

témata politická, tedy společenskou situaci 

utvářející, a témata sociální, která se za poli-

ticky utvořenou společenskou situací skrýva-

jí. Snažili jsme se pochopit souvislosti mezi 

zásadními rozhodnutími minulosti a naší 

přítomností. Nyní s rostoucí mírou vykloube-

ní domácí situace se zdá, že změnou projde 

i to, co chápeme pod pojmem angažovaná 

dramaturgie. Protože, jak předvídá novinář 

Vratislav Dostál, „protestní, populistické – 

případně, jakkoli jde o dneska krajně sporný 

termín – antisystémové formace, tedy hnutí 

ANO, KSČM a SPD, obdrží vůbec poprvé od 

roku 1992 více než polovinu hlasů“. Za rok 

můžeme žít v sedmdesátých letech, v čase, 

kdy vznikla Moc bezmocných.

V čem bychom se z naší novodobé histo-
rie měli poučit?
Myslím, že každý ví nejlépe sám, z čeho 

a jak se má poučit. Otázka možná spíše je, 

co bychom se měli naučit, anebo proč jsme 

se toho za posledních téměř třicet let na-

učili tak málo. Témata z novodobé historie 

nám pomáhají pochopit to, co se kolem nás 

děje a v čem žijeme. Analýza charakteru 

normalizace v Moci bezmocných pro nás 

může být během pár měsíců základní pří-

ručkou v orientaci v nové zemi. Dramaturgie 

našeho divadla je úzce spjata s otázkami, 

které si běžně klademe, což je u nezávislého 

divadla přirozené. 

Proč jste si vybral ke zpracování esej Vác-
lava Havla Moc bezmocných? 
Popisuje tam sevřeným a přístupným způ-

sobem procesy a pohyby, které se děly na 

konci sedmdesátých let a které se u nás dějí 

i v roce 2017. Jde o text veskrze nedivadelní, 

ovšem pevný a velmi osobní. Havel jej psal 

pod tíhou selhání, při němž při první vazbě 

na Ruzyni na jaře 1978 požádal prokurátora 

o propuštění výměnou za společenskou 

pasivitu. Moc bezmocných je Havlovo 

vykoupení z tohoto selhání. I z této pozice 

selhání je text aktuální, protože jsme svědky 

selhání porevolučního establishmentu, 

který se paradoxně na Havla sentimentálně 

a vyprázdněně odvolává. 

Můžete být konkrétní?
Revoluce zemřela a nepovedla se. Nepodařilo 

se nám pochopit a uchopit velkou spole-

čenskou výzvu, která se na nás s koncem 

komunismu usmála, generace devětaosmde-

sátníků selhala, vzala si v devadeátých letech 

pro sebe a svým dětem nechala zpustošenou 

zem s 15 procenty volených komunistů. Její 

fungování stále více připomíná post-totalitní 

systém spojený s kulturou konzumu, systém, 

který Havel v eseji popisuje. Moc bezmoc-

ných říká, že ani demokracie, ani svoboda, po 

které se volalo v listopadu 89, není samospá-

sná, pokud není podepřena hlubší proměnou 

společenských hodnot. A to se u nás nestalo. 

Komunisté mohou být podle odhadů druhou 

nejsilnější stranou v zemi po těchto volbách. 

Oslovuje vás Havel jako autor?
Ano, velmi mne oslovuje, jeho divadelní hry 

jsou vynikající. Na vrcholu asi stojí hra Po-

koušení z roku 1985. Je to Havlovo pohrávání 

s faustovskou výzvou. Tahle i další hry (třeba 

Vernisáž) jsou fantastické a přijdou mi hlubo-

ké a aktuální. Vernisáž ukazuje agresivitu lidí, 

Divadlo Feste odvozuje svůj název od postavy šaška Feste ze hry Williama Shakespeara Večer tříkrálový, 
který „provokuje a nastavuje zrcadlo politice hraběcího dvora“, jak uvádí web této brněnské angažo-
vané kulturní platformy. Zrcadlo bezpochyby nastaví i site-specifi c projekt Moc bezmocných v režii 
Jiřího Honzírka, který vznikl speciálně pro prostor DUP39.

Spojení konzumu a totality

kteří touží po vyšším standardu, vůči lidem, 

kteří po vyšším standardu netouží a jsou 

šťastni z mála. To je v této zemi velmi aktuál-

ní. To jsou umělecká díla, která jen tak někdo 

číst nebude. Co by ale nemělo v knihovnách 

chybět, je právě Moc bezmocných nebo Dopis 

Gustávu Husákovi, ale i Havlova grafi cká 

poezie. Profesor historie z Yaleovy univerzity 

Timothy Snyder, autor knih Krvavá země 

nebo Tiranie, zařadil Moc bezmocných do 

seznamu dvaceti knih 20. století, které vám 

mohou pomoci přežít Trumpovu Ameriku. Je 

to manuál, který se bude hodit i nám.

Z jakého důvodu?
Myslím, že spějeme spolu s dalšími zeměmi 

V4 do izolace uvnitř EU, do jakéhosi druhého 

patra, kde bude praktikován spíš postdemo-

kratický než demokratický systém. O podobě 

společnosti za demokracií, o spojení konzu-

mu a totality je Moc bezmocných. Havel ne-

byl vizionář, nic nepředpověděl, to my jsme 

se vrátili k návykům našich rodičů a instalo-

vali neonormalizaci v podmínkách pozdního 

kapitalismu. Myslím, že je škoda, že si Havel 

nepěstoval nástupce, že hrál hodně sám na 

sebe, že občas neudržel ego na uzdě, že stá-

le znovu kandidoval. Proč se nesnažil úřad 

předat, najít nástupce, vytvořit hnutí nebo 

skupinu? Po něm potopa, doslova.

Během kauzy kolem scénického čtení  
Konečné řešení kulturní otázky, které 
vycházelo ze „Zápisu z jednání Komise 
pro rozvoj kultury“ v Brně a týkalo se fi -
nancování a podpory nezávislé scény, jste 
zmínil, že rétorika magistrátních úředníků 
připomíná normalizační léta. Dnes už je 
v politice a v médiích stále běžnější. Lze 
se tomu bránit prostřednictvím divadla?
Ne, myslím, že u nás ne. Jediné divadlo, 

které třeba přímo pojednává Andreje Ba-

biše, je Zlínské divadlo, a to formou satiry, 

kabaretu. Klobouk dolů, ale na celou zemi je 

to málo. Jsme pořád v divadlech jaksi skrytí, 

problémy doby chtějí být vyřčeny, ale utápí 

se v metaforách a interpretacích. Je třeba 

ale mluvit přímo, čelem k publiku. Takže se 

stále prohlubuje ten normalizační smrad: 

ofi ciální struktury a konzervativní politici 

prodávají svou práci jako alternativu. Alter-

nativa se stala hlavním programem těch, co 

jsou u moci, neustále se zaklínají alterna-

tivou, čímž ji vlastně zrušili. Establishment 

je obklopen především sám sebou a mezi 

sebe pustí jen ty loajální. Profesionalita se 

plete s loajalitou, na mnoha místech jsou 

lidé prověření a loajální namísto lidí opravdu 

schopných a profesionálních ve svém oboru. 

Je občanské vědomí na tak vysoké úrovni, 
aby se lidé dokázali o věci veřejné skuteč-
ně zajímat?
To by se asi dalo zjistit, pokud bychom 

věděli, co lidé vědí o sousedech, vedle nichž 

žijí. Jaké mají koníčky, co studují jejich děti, 

jak slaví Vánoce, co pěstují na zahradě. Tam 

to myslím začíná, u bezprostředního zájmu 

o své okolí. Pak už vám přijde normální zají-

mat se také o věci mnohem vzdálenější, než 

kde byl váš soused na dovolené. Obecně 

myslím, že tu stále žije étos „někdo vládne“ 

zespodu a „vládneme, nerušit“ shora. Zkrát-

ka pořád postkomunistická země s post-to-

talitním režimem, řečeno opět s Havlem.

Spousta mladých lidí chodí se sluchátky 
na uších a de facto odmítá reálný svět 
kolem sebe vnímat...
Myslím, že je škoda, že se tak málo zajímá-

me o to, co ti mladí lidé v těch sluchátkách 

poslouchají. Jistě by bylo velmi zajímavé 

a poučné dozvědět se, co je zajímá. A mož-

ná bychom pak snáz našli cestu k obsahu, 

který by právě ve sluchátkách rádi poslou-

chali a který by je vyburcoval. Nechci tu 

vyzývat k nějaké propagandě, jen chci říct, 

že se o mladé lidi málo zajímáme, moc 

o nich nevíme a neumíme na ně mluvit. 

Těžko je pak kritizovat za to, že se nám je 

nedaří vyburcovat.

Daří se vám vzbuzovat jejich zájem 
a „burcovat“ je v Brně?
Nevím, k čemu mladé lidi vyburcovat, 

všechno tu mají, ale konzumem jsme opilí 

všichni, solidarita ovšem zmizela. A k čemu 

bychom se rádi vyburcovali my ostatní? 

K demonstraci? Ke stávce? K minutě ticha 

za utopené migranty? Čeho si vážíme 

my ostatní, o co nám jde? Jde tu někomu 

o něco? Chceme, aby byl takový člověk 

politik nebo náš soused?

V době studií na JAMU jste působil 
v Německu. Jaký je rozdíl mezi vnímáním 
angažovaného divadla tam a u nás?
Když žijete v Berlíně nebo Hamburku, tak 

můžete dělat hodně ostré divadlo, agresiv-

ní a nekompromisní, a pořád vás to uživí, 

protože lidi chodí a platí za takové umění. 

Tady by to nešlo, musíte ubrat, abyste byla 

přijatelnější více lidmi, jinak se neuživíte. 

Běžnou součástí divadelního večera jsou 

diskuse o tématu hry, lidé si chtějí vyměňo-

vat názory a zajímají je postoje druhých, ale 

to jsme zase u těch sousedů. Ofi ciální, velké 

scény zároveň zvou angažované umělce 

ke spolupráci, takže angažovanost nebo 

političnost není věcí pouze nezávislé scény, 

ale je běžnou součástí mainstreamu.

Mottem letošního festivalu ...příští 
vlna/next wave… je SLOVO. Zdá se, že 
význam některých slov se v současném 
mediálním chaosu zcela vyprázdnil...
Myslím, že to není tak zlé. Je tu spousta 

lidí, kteří se snaží slova opět naplňovat, 

vracet jim významy, anebo nacházet 

nové. Naopak mám pocit, že roste vý-

znam nezávislých novinářů, freelancerů, 

kteří jsou schopni pojmenovat situa-

ce velmi přesně a držet tak povědomí 

o realitě. Pokud bychom sledovali jen 

větší média, byli bychom už úplně mimo 

skutečnost, protože ta ze skutečnosti jen 

vycházejí, nemají potřebu ji podrobně 

a výstižně popsat.

Jak byste formuloval svoji životní filo-
zofii?
Jsem v čase hledání něčeho, co by se snad 

dalo nazvat životní fi lozofi e. Jsem v ja-

kémsi mezičase. Mám za sebou takovou 

tu první hektickou pracovní dekádu, vy-

dýchávám a učím se novým věcem. Třeba 

čekat, zvládnout čekat mi teď dělá radost. 

A ono se to velmi vyplácí. Tak tedy čekám, 

co přijde, a pozoruji svoje okolí.

Ptala se Veronika Boušová

Pár slovy

To mě na Praze baví. Člověk si myslí, že už ji zná, že už ho ničím nemůže překvapit – tedy až na její politické vedení a schopnost opravovat 

komunikace tak, že na několik měsíců nějaká ta městská část prakticky ochrne; anebo bourat domy, které by jinde nedali ani za svatý grál; 

anebo stavět domy, do jejichž stavby by jinde nikoho nedostali ani párem volů, my jich tu v Praze zřejmě pár máme – a ono se jí to podaří. 

Jestli ona se Praha nechová tak trochu jako ta včerejší Solaris, trochu jako živý organismus se zvráceným smyslem pro přátelství. Snad to 

myslí dobře. Ale ty výsledky... zatím se jí ale nepodařilo zbourat bývalý ÚLUV – Ústředí lidové umělecké výroby s nádherným otevřeným 

prostorem DUP39 – Dům uměleckého průmyslu. Tam se na chvíli usídlila NW a brzy tam bude i Divadlo X10. Zkratky prostě milujeme. 

A taky se jí nepodařilo, byť se o to snažila, vršovickou čokoládovnu v Petrohradské ulici. Tam sis, diváku, koneckonců sebral ze stolku tohle 

číslo Tsunami, takže už víš a chystáš se na Královnu limitů Divadla Kolonie. A to mě na Praze baví. Že člověka pořád, i po těch letech, co tu 

stojí, dokáže překvapovat.

Dominik Melichar
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Na slovíčko 
s Markétou Dvořákovou 
(Divadlo Kolonie; Lo/ve)

Co právě čtete a proč?
Mám právě rozečtenou novou knihu od 

Jáchyma Topola Citlivý člověk. A čtu ji 

na naší chatě u řeky Sázavy, protože 

mě baví fakt, že se tam děj odehrává. 

Souběžně listuji v knize Mysteria sexu – 

alchymie extáze. Sex je totiž podle mne 

dost komplikované téma a já doufala, 

že díky této knize, kterou jsem našla na 

popelnici, dosáhnu sexuálního osvícení. 

Zatím nic. A taky pročítáme s přítelem 

trojlístek Diviše, Reynka, Demla, pro-

tože pracujeme na audioknize s herci 

s mentálním postižením.

Je nějaké literární dílo, které 
vás neustále provokuje k ztvárnění 
a je vaším snem si to splnit?
Pokud opomenu své přetrvávající 

pubertální sny jako ztvárnit Pelcovo 

…a bude hůř nebo Klímovo Putování sle-

pého hada za pravdou, nejsvobodnější 

představy mám při tvorbě autorského 

divadla a v nich je právě teď tématem 

jedna už zmíněný sex.

Jaké je vaše slovo?
Mé slovo je sex. Ne, kecám. Tak jako 

druhé mě napadla hudba. Pak mě 

napadlo ještě horší klišé – láska. Nic 

lepšího ze sebe už asi nedostanu…
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Moc bezmocných Václava Havla: živý odkaz jako apel

Jaký máš ty osobně vztah k fyzice? Byl to 
na základce tvůj oblíbený předmět?
Fyzika je v této inscenaci spíše inspirativní 

rámec… nejsme vůbec tak vědecky zdatní, 

abychom se mohli nějak speciálně a úzce 

odborně fyzikou zabývat, pracujeme s jejími 

východisky metaforicky a fascinuje nás spíš 

fi losofi cké, tedy širší pojetí jejích výpočtů. 

Jednoduše řečeno nás chytlo vnímání světa 

jako pole možností, jakási mnoho-světová 

teorie, velmi optimistická, protože generuje 

svobodu a člověk v takovém světě může 

překonávat jemu určené limity… svět je 

možnost, představa a všechno, co je mož-

né, se může stát… záleží na pozorovateli.

Jak jsi narazila na knihu Amita Goswa-
miho a jak tě napadlo se jí inspirovat při 
tvorbě inscenace?
Našli jsme ji náhodou při zkoušení, při rešer-

ších, sběru materiálu ke scénáři… Goswami 

je trochu legrační pán v safari kloboučku, co 

pořádá přednášky po celém světě a který jako 

původně Západem vychovaný odborník začal 

s přísně vědecky ověřitelnými fakty a nakonec 

dospěl k víře. Všechen svůj vědecký um sou-

středil na to, aby propojil alopatickou medicínu 

s tou, které se většinou říká „alternativní“, 

ačkoli je to spíše součást širšího pojetí léčby, 

které se člověku při potížích může dostat.

Jaký máš názor na čistě „západní“ me-
dicínu?
Alopatie pracuje s člověkem jako se stro-

jem. Když se něco porouchá, je schopna 

to opravit a díky bohu za to, kam člověk na 

tomto poli dospěl. Někdy máme jedinou 

možnost, jak se zachránit – a kupujeme 

si tím čas. Pak je načase zvážit, co a jak 

děláme špatně, že se náš „hardware“ po-

rouchal – člověk není jen stroj. A pak je tu 

řada otázek kolem fi nancí – od nedostatku 

peněz pro zaměstnance nemocnic až po 

farmaceutická lobby – ale každopádně je 

dobře, že je základní péče u nás dostupná 

všem. Obecně si myslím, že se dost problé-

mů dá řešit jinak než alopaticky, ale taky je 

mi jasné, že někdy to jinak nejde. Kde je ten 

limit a kdy ho překročit, je taky předmětem 

naší inscenace.

Myslíš, že „alternativní“ medicína se 
bude těšit v budoucnosti stále většímu 
věhlasu a „západní“ lékaři ji přijmou?
Je zvláštní, že například moderní čínská 

medicína, ajurvéda nebo medicína čaker 

nemá problém vyjít při svých diagnostikách 

z alopatických měření – bude chtít roz-

bor krve a třeba ultrazvuk. Ale taky bude 

schopna vás na ten ultrazvuk poslat, protože 

pozná, kde je něco špatně, ač o tom třeba 

vůbec netušíte. Jak je to možné? Naopak 

alopatie má s výsledky těchto „šarlatánů“, 

jak je nazývá, stále problém. Asi je to tím, že 

pole vágnosti je při práci s nehmotnými jevy 

tak široké. Člověk je v tom zatím sám.

Máš ty sama nějaké zkušenosti s „alter-
nativní“ medicínou?
Spíš ji celoživotně objevuju. Jsem typický 

západní pacient, který se snaží najít cestu 

ven z kruhu léků a bolestí.

Co si z letošního ročníku festivalu nene-
cháš utéct?
Naši hrající scénografku Janu Hauskrechto-

vou v režii Jiřího Pokorného. 

Kde mohou diváci vidět Královnu limitů 
příště?
Zase v Petrohradské. Kolonie zde na nějaký 

čas zakotví. Kromě Královny zde chystáme 

scénická čtení a v novém roce další premiéru.

Na co se nejvíce těšíš v nové sezóně? 
Fyzikální téma mě neopustí – do Meet-

Factory připravuju dramatizaci románu Juli 

Zeh Temná energie. A pokud vše vyjde, 

těším se na premiéru inscenace podle 

románu Jezero Biancy Bellové. Taky mě 

moc zajímá fúze strašnického Divadla X10 

v prostoru DUP39 za Národní třídou.

Ptala se Anežka Berčíková

Režisérka Lucie Ferenzová, která v rámci festivalu představí svou novinku Královna limitů, v rozhovoru 
prozradila, jaký má vztah k fyzice, co jí přivedlo ke knize Amita Goswamiho a co si myslí o střetu západní 
a alternativní medicíny. Připojila i tipy na inscenace, které si na letošní NW nenechá utéct.

Vnímání světa jako pole možností
Rozhovor s Lucií Ferenzovou
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M. – Milan Stehlík, V. – Vladimír Franz, J. – Jan Bárta, 
Ž. – Jana Kozubková, O. – Zuzana Sýkorová

Zima – v nitru

M.: Ztuhla Matka, která nás nosila,
už nás nehlídá, už nás nehledá, není po nás hladová,
není milá, mlčí, ztuhlá na kost,
vyprahlá jako otázka, které se nedostalo odpovědi.
Spící stromy
ztuhlá zem praská pod mrazem
a suchý vítr nese další mráz…
jen suchý vítr a krutý mráz…
prázdné pláně i údolí…
všude je nic a nikde nikdo…
strašné nic pod mrazem
protože už je to stovky let, co ztuhla zem.

(Zapaluje první svíčku.)

Já ale přece stále věřím, že snad někde tady na konci…
v jeskyních, slujích, bunkrech nebo kanálech… snad tady 
hluboko v poslední díře ještě někdo hoří, někdo, kdo by stav 
věcí mohl zvrátit,
někdo, kdo nesní o kříži, ale o hvězdě,
lidi okraje, lidi, kteří měli být dávno mrtví, ale nejsou… 
protože ještě umějí vyprávět příběh o hvězdě, která znamená 
vzkříšení…
chována v nitru hvězda žhne, ten, kdo ji cítí, neutone…
jako řeřavé ohniště, do kterého sáhneš jen jednou…

Tady ženy toužící po semeni, když malují pískem kruh, a muži 
toužící po plodech malují klackem do kruhu čtverec… Je to 
hudba jako bič… když mrzne jako prase… je to hudba jako 
cyp… když mrzne jako kráva… je to hudba jako shit, když 
mrzne, že bys chcíp.

V.: Příběh nočního posla
hvězdy, kterou od člověka nerozeznáš
Odvalit kámen, objevit lůno ve skále, v bronzu nebo 
v betonu…

(Hudba.)

Jaro – modlitba starýho zahradníka

(Stravinskij.)

Ž.: Země praská
hluboko uvnitř
kape sníh a kyne v roklinách… jako těsto…

Svrbění pod zemí
svrbění pod trenkama i kalhotkama…
probuzený žíly si hledají cestu…
hromady hnoje v pohybu…
kořeny cítí příchod
nedá se to zastavit…
přicházejí bosí…
jako záplava…
nahý
noční posel…
první myš na poli…
první kos nebo devětsil…
Kristus
chtěli ho zavraždit
když svět oblétla zpráva o jeho příchodu
ale on je všude a nikde
jako voda i země…
vyplavuje jeho stopy… jeho kosti
jako vzkazy, který se máš učit číst
proto zapaluješ druhou svíčku…

J.: Tak dobrý večer nebo něco takovýho… a nyní si 
předvedeme… křest kousnutí do času na bílé tabuli…
Dávejte dobrý pozor
Do prdele… někdo tady nedává pozor!!! Kdo to byl?!!!
Nasrat vám do rukou, vopravdu, tak opravdově, jak to dělají 
starý báby.
Tohle je křest, a ne žádná prdel!!!
Dobrý… zkusím to s vámi znovu a naposledy… takže zavřete 
oči… všichni… je to divadlo… a my jsme lidi, takže o nic 
nejde… takže jste připraveni?
Hlavu ponořit, vy hovada!
Cítíte to, jak přichází síla? Cítíte to taky? Á… učitelky už zase 
vlhnou… to je na nic!
Kde jsou ty obrazy, který měly váhu? Kde jsou ty slova, který 
něco znamenaly? Rozpustily se v displejích zvědavých srdcí 
na baterky. Vytloukli jsme si je neobrazy, neslovy dutými jak 
vykotlaný kmeny – cholera za pět padesát na dobírku.
My přece nejsme jen maso… nejsme jen hromady sraček… 
který dělaj, co se jim řekne… hej, Slované! Nejsme jen země… 
máme v sobě hrom, blesk i kapku rosy, ale cesta k nim je v nás 
zanícená. Na tuhle naši chorobu je jen jediný lék… jediný 
křest: Hlavu odjistit! A zahodit. BUM PRÁSK A HOTOVO!

V.: Pes se zakousl do hodin… V chlejvech, v kurvištích, 
v kriminálech, v přístavech a na letištích milovati budeš Pána 
Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší 
mysli své.

(DÉŠŤ. VÝBUCH PUPENŮ.)

Miroslav Bambušek
 Nature
ukázka ze scénáře

chována v nitru hvězda žhne
ten, kdo ji cítí, neutone

Moc bezmocných, esej z období normali-

zace sedmdesátých let (Václav Havel jej 

napsal v říjnu 1978 na Hrádečku), zaujímá 

stěžejní postavení nejen v esejistické, ale 

i v celkové tvorbě Václava Havla. Existují 

četné studie české i zahraniční, nyní se 

dočkal i divadelního zpracování. Co je tedy 

podstatou Havlova eseje, co z jeho myšle-

nek přetrvává a co je nutno číst v historic-

kém kontextu?

 Každý nejspíš zná úvodní pasáž 

o strašidle disidentství, tedy upravený 

výrok z Marxova a Engelsova Kapitálu („Vý-

chodní Evropou obchází strašidlo…“). Právě 

pojem disident je pro Moc bezmocných 

klíčový, neboť osvětluje Havlovo nazírání 

na společenské mechanismy, jež člověka 

nutí k tomu, aby se stal odpůrcem režimu. 

Československou společnost sedmdesá-

tých let nazývá Havel post-totalitní, nikoli 

snad ve smyslu konce totality, ale totality 

jiné, odlišné od diktátorských režimů, které 

svou legitimitu zakládají na charismatu 

vůdce. Oním tmelem, který udržuje soukolí 

post-totalitní moci pohromadě, je ideologie. 

Dle Havla působí skrytě, jak ukazuje na 

ústředním narativu zelináře, jenž umístil do 

výkladu mezi cibuli propagandistické heslo 

o spojení všech proletářů. Učinil tak z pou-

hé konformity, z touhy nemít problémy. 

Tímto rituálem stvrdil život ve lži, vytvořil 

si alibi, které ho má chránit před represí 

státu. Kdo je tedy disidentem v Havlově 

pojetí? Člověk, který naopak usiluje o život 

v pravdě. Nevytváří však elitní a uzavřenou 

množinu disidentů, kteří by se izolovali od 

většinové společnosti. Havel podotýká, že 

disidentem je každý, kdo staví odpovědnost 

a mravní integritu nad zájem žít pohodlný 

život. Uvádí jako příklad svého nadřízeného 

z trutnovského pivovaru, který se dostal do 

opozice vůči režimu prostě proto, že vznesl 

konstruktivní námitky k vedení pivovaru. 

 Odmyslíme-li si historický kontext 

normalizace, je Havlův text aktuální i pro 

dnešní dobu svým apelem na život v prav-

dě, který je manifestován v našich kaž-

dodenních činech. A nemusí to být nutně 

ideologie, kvůli které činíme ústupky po 

vzoru zelináře. 

Ondřej Vinš
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Druhý den, druhá premiéra, druhý prostor. 

Je fakt, že Next Wave a její organizátoři 

mají přehled a doslova prst na tepu doby. 

Hlavně Lenka Dombrovská je vždycky 

dokonale informována o tom, jaká nová 

„venue“ (bohužel toto slovo stále nemá 

adekvátní ekvivalent v češtině) se připra-

vuje ke startu na divadelním či obecně 

kulturním poli, a Next Wave bývá první, 

kdo diváky do nových prostor uvádí. 

 Stále znovu mě udivuje, že přes 

mnohá bědování divadelníků nic nezaniká, 

naopak neustále vznikají nové divadelní 

soubory a osidlují se nebo znovuosidlují 

prostory zapomenuté. 

 Ovšem DUP jsem si před časem 

objevila sama – když jsem loni vstoupila 

do prostoru podzemního antikvariátu 

nedaleko Tesca a magistrátní budovy 

a shlédla z okrouhlého ochozu osázeného 

množstvím polic s knihami dolů do míst-

nosti přeplněné židlemi všech druhů, řekla 

jsem si: Tady by se hrálo divadlo! Dnes mě 

doba dohnala. Antikvariát je zrušen, zbyly 

jen holé stěny, a v DUP39 se poprvé hrálo 

divadlo. Expandovalo sem Divadlo X10 

s principálkou Lenkou Havlíkovou a značně 

omšelý, ale charismatický prostor by měl 

ožívat stále více. Pokud stále nevíte, kde to 

je, tak se jedná o druhý suterén bývalého 

ÚLUV na Národní třídě, kde se podle pa-

mětníků provozovaly prezentace rukoděl-

ných uměleckých výrobků. Byl to podle 

dnešního názvosloví takový showroom. 

Vstup do prostoru je z uličky proti domu 

Chicago, který mimochodem nedávno rov-

něž kulturně ožil, a to fi lmovou interaktivní 

výstavou NaFilm.

 Ale zpět k divadlu. Tak měli divadelní-

ci možnost vstoupit do míst, kde to možná 

do roka a do dne bude opravdu žít – anebo 

taky ne. To je ovšem riziko nejen divadel-

ního podnikání. Vzhledem k tomu, jak se 

Lence Havlíkové a jejímu týmu podařilo 

oživit Strašnické divadlo a jeho okolí, vě-

řím, že se to podaří i zde.

 Prvním divadelním počinem se stala 

adaptace slavného sci-fi  románu Stani-

slava Lema Solaris v dramatizaci René 

Levínského (pod názvem Solaris: Anything 

goes). Připomeňme, že další Levínského 

sci-fi  uvedli nedaleko odtud, na Nové scéně 

Národního divadla, a to Dotkni se vesmí-

ru a pokračuj. Nepřipomínám tuto shodu 

náhodou. Levínského hry (včetně adaptace 

Solaris) jsou vždy jakousi zvláštní směsicí 

sci-fi , provokace, mystifi kace, hlubokých 

existenciálních a fi lozofi ckých myšlenek, 

to vše propojeno s naprostými banalitami, 

včetně poukazu na esenciálně hovadskou 

podstatu člověka. Tato směs právě svou 

nejednoznačností vzbuzuje v divácích 

podobně rozporuplnou směsici pocitů. 

Je to legrace? Dělá si ji autor z nás, nebo 

z tématu? Nebo je to snad vážně? Takový 

pláč či škleb nad lidským rodem a jeho 

bizarností? Kdoví. 

 Autor nazývá svou adaptaci Solaris 

„konverzační komedií se symfonickými 

prvky“, tedy žánrem, který bychom v sou-

vislosti se sci-fi  rozhodně nečekali. Nicmé-

ně něco na tom je – na scéně se rojí slova, 

slova, slova a podobně jako v nedávném 

Pohřbu sardinky v MeetFactory zjišťujeme, 

že slov je sice spousta, ale vlastně nám 

nic neprozrazují, spíše významy zamlžují 

a podávají nepřesné či matoucí informa-

ce. Pouze pomáhají evokovat pocity, jitří 

smysly, provokují, společně s dalšími, ať už 

zvukovými či vizuálními prvky. Solaris je 

o astronautech, kteří se ocitnou na planetě 

stejného jména, jež je jedním velkým živým 

tvorem (v románu oceán zvuků). Planeta se 

s nimi snaží komunikovat prostřednictvím 

postav (představ), které vytváří podle infor-

mací vytažených z konkrétních vzpomínek 

Next Wave odstartovala v již kultovní, 

módně ošuntělé MeetFactory premiérou 

pod názvem Smrt sardinky. Je to adaptace 

románu Ferrnanda Arrabala (*1932 – po-

slední žijící surrealista!), který vyšel nejprve 

pod názvem L’enterrement de la sardine 

v pařížském nakladatelství Julliard v roce 

1961, o pět let později jako The Burial of the 

Sardine v londýnském nakladatelství Calder 

and Boyars a teprve relativně nedávno v au-

torově rodné zemi. El entierro de la sardina 

vydalo v roce 1984 barcelonské naklada-

telství Destino. O dest let později se těžko 

uchopitelný román dočkal i českého vydání 

v pražském Volvox Globator.

 Arrabal byl vždy „desterrado“, napůl 

vyhnanec a napůl dobrovolný emigrant, 

který žije od roku 1955 ve Francii.  Jeho 

úctyhodně rozsáhlá tvorba je do jisté míry 

propojována s absurdními dramatiky a také 

surrealistickými básníky a malíři, ale i se 

silným levicově zaměřeným přesvědčením. 

Přesto zůstává v literární a dramatické 

tvorbě zvláštním solitérem. Navzdory rané 

emigraci byl Arrabal vždy spojen se svou 

rodnou zemí, jejím pohledem na život, na 

lásku a sex, na krutost a na bombastický 

způsob oslav a zábavy. Toho je právě Pohřeb 

sardinky dokladem. Inspirace v tomto přípa-

dě vychází z dávného třídenního karnevalu, 

který se koná v Madridu na Popeleční stře-

du. Obřad, jehož se účastní maskovaný dav, 

symbolicky mučí a poté pohřbívá za tance 

a zpěvů sardinku, stejně jako velkou pannu 

vyrobenou ze slámy. Stejnojmenný obraz 

namaloval a obřad zachytil Francisco Goya.

 To je ovšem jen vzdálená inspirace, 

především spojená s jakousi zvrácenou 

oslavou smrti a sexuálních úchylností. 

Arrabalův román zachycuje muže uvěz-

něného v pokoji, kde se zmítá ve svých 

představách o dvou ženách, které fatálně 

ovlivnily jeho život, zatímco k němu doléhá 

hluk slavnosti. Smrt je všudypřítomná… 

 Tvůrčí tým Apoleny Vanišové a Matěje 

Samce společně s dalšími spolupracovníky 

a performery vytvořil sugestivní surrealis-

tický amalgám zvuků a vizuálních vjemů, 

které útočí na diváka ostře jako žiletky, ale 

zároveň dotekem jakési zvráceně poetické 

krásy.

 Diváci vstupují do hlediště ze dvou 

stran – uprostřed je na ploše dvěma napja-

tými strunami vymezený prostor, v němž 

se pak po většinu času zmítá hrdina (Petr 

Skala) se svými vizemi. Obě ženy (Adriana 

Kubištová Máčiková, Johana Schmidtmaje-

rová), které se tu zhmotňují, s ním provozují 

eroticky a někdy sadisticky manipulativní 

hrátky. Nálady, které se neustále proměňují, 

jsou nezachytitelné a nedefi novatelné. Na 

počátku slyšíme ve tmě dialog dítěte a mat-

ky o smrti, který zní až hladivě klidně, takže 

jeho morbidita vyznívá uhlazeně. V dalším 

průběhu ale kaskády a ohňostroje zvuků 

a obrazů stále více diváky zahlcují. Teprve 

po chvíli si všimneme stěny, která je až 

do stropu zarovnána nábytkem se spous-

tou šuplat. Když pak slyšíme ve tmě (tyto 

black-outy rytmizovaly průběh představení) 

tříštivé a rachotivé zvuky, jsme zvědavi, 

jaká pohroma nás čeká, až se rozsvítí. 

Proti očekávání to není tak hrozné, vypadlo 

pouze pár předmětů, ovšem s patřičnými 

zvukovými efekty. Teprve později, kdy obě 

ženy vyhazují změť nejrůznějšího haraburdí 

a jedna z nich pak vybrané předměty skládá 

do řad jako na výstavě, se scéna zaplňuje 

(až přeplňuje). Každý z těch diametrálně od-

lišných artefaktů (od hraček přes startovací 

praporky, lapač snů po lahvičky, kožichy atd. 

atp.) jako by nesl svou historii, svůj zvláštní 

příběh.

 Nezbytná součást veškeré alternativy 

v divadle je pochopitelně nahota, a tak se 

jí dočkáme nejen u mladíka (je ovšem ode-

rotizovaná, spíše ubohá), tak u jedné z žen, 

která se posléze mění v symbolickou pa-

nenku v bílém, s nabílenou tváří, vystavenou 

na pohřebním loži obklopeném množstvím 

předmětů a orámovaném záplavou umělých 

rudých květů. Co pro hrdinu, kterého nazý-

vají obě ženy po domácku Fandou, tyto ženy 

znamenají? Jsou to symboly, anebo sku-

tečné ženy jeho života? To se nedozvíme. 

Altagora v sobě nese mateřsky laděnou ma-

nipulativnost a zdánlivě laskavou direktiv-

nost (žena jej „málem utopí“ v kádi, kde ho 

donutí se svléknout a nořit hlavu do vody), 

ale také čarodějnickou tajemnost. Ta druhá, 

Lisa, je vstřícnější a hravější aspekt reality 

a přináší jakýsi příslib krásy a erotického 

dobrodružství. Vše se ovšem záhy promění 

v různé formy násilí a smutku. A smrt jako 

by byla stále přítomna.

 Pokusit se zachytit dějové linie není 

příliš možné, a vlastně to ani není nutné, jde 

spíše o to vnímat tuto surreálnou vizi všemi 

smysly, čemuž napomáhá nejen samotné 

prostředí MeetFactory, ale i sugestivní, ostrý 

light a soud design Petra Krushi a Petra 

Skaly. Když představení končí, na zdevas-

tovanou apokalyptickou scénu vchází pes, 

bloudí a hledá svého pána (tím je právě Petr 

Krusha – jak jsem byla poučena). Nicméně 

vypadá to, jako by byl součástí této oslavy 

karnevalového chaosu a jeho pozůstatků… 

 Next Wave se převalila, festival byl za-

hájen… a pak hrála ještě kapela Ježíš táhne 

na Berlín…

Jana Soprová   

Karneval jako oslava chaosu a smrti Škleb nad lidským rodem
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ZA PODPORY MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

pátek 22. 9. DUP39 

19:00 Divadlo Feste – Václav Havel: Moc bezmocných
Site-specifi c projekt připravený speciálně pro festival a prostor 

DUP39. 

Vydání Charty 77 přivedlo Havla do ruzyňské vazby. Kritický mo-

ment přišel 6. dubna 1977, kdy ve stresu nabídl prokurátorovi vý-

měnou za propuštění záruky „slušného chování“. Z potřeby znovu 

se narovnat vytvořil Havel rozsáhlou esej o možnostech bezmoc-

ných. Razance analýzy jej přivedla do postavení, z nějž už nemohl 

couvnout, stal se nepřítelem státu. V roce 1979 byl odsouzen na 

čtyři roky nepodmíněně. Jak sám později napsal, teprve uvězně-

ním zaplatil za ruzyňské selhání a oddechl si. Věděl, kým je.

Režie: Jiří Honzírek, výtvarná spolupráce: Martina Zwyrtek, hudba: 

Matěj Kotouček a Sky To Speak, technická spolupráce: Luboš 

Zbanek, Nikol Piškytlová, Barbora Jágrová.

21:00 AVA: Moving Spaces
Zvukový set AVA kolektivu vtahuje do čtyřkanálového zvukového 

prostoru, v němž má posluchač volnost pro vlastní pohyb napříč 

pestrou škálou různě modulovaných terénních nahrávek mnoha 

míst a původu. 

Tvůrčí tým: Martin Bukáček, Andrej Nechaj, Marek Salamon a Ma-

těj Kotouček.

sobota 23. 9. Nákladové nádraží Žižkov

20:00 Spolek Mezery – Miroslav Bambušek:  Nature (premiéra)
Nature to je cesta. Nature to je život mezi prasetem a mastodon-

tem. Nature to je ztopoření v hnilobě v noci s černým sluncem. 

Nature to je současný odboj. Nature to je život na krev a do medu. 

Nature je čtvrtá část cyklu Písně o zemi. Předcházely jí autorské 

inscenace Prometheus, Země a Dílo Elfriede Jelinek.

Režie: Miroslav Bambušek, hudba: Vladimír Franz, výprava: Jana 

Preková, účinkují: Zuzana Sýkorová, Jana Kozubková, Jan Bárta, 

Milan Stehlík.

21:00 DJ party

neděle 24. 9. Divadlo Komedie 

19:00 Jiří Maryško a Divadlo Demago: Udílení Poct
Letos Pocty za alternativní umění předá loňská Osobnost roku 

a festivalu. Bude to improvizované a dramaticky vtipné. Zváni jste 

všichni!

21:00 Koncert Markéta Burešová a Petra Bílková
Markéta Burešová je výrazná šansoniérka, s pianistkou Petrou Bíl-

kovou se šansonu věnují již deset let. V jejich repertoáru najdete 

písně autorské i světoznámé melodie, a to v češtině, angličtině 

a francouzštině.

neděle 24. 9. Nákladové nádraží Žižkov

20:00 Spolek Mezery – Miroslav Bambušek: Nature

Program

jednotlivců. Netuší, jakou bolest a existen-

ciální tíseň tím vetřelcům způsobuje (nebo 

snad škodolibě tuší? – ale to by byla lidská 

vlastnost).

 Tři stále více tělesně i duševně 

zdevastovaní muži – psycholog Kris Kelvin 

(Tomáš Petřík), kybernetik Snaut (Václav 

Marhold) a doktor Sartorius (Hynek Chme-

lař) – se setkávají se svými nočními můrami, 

strachy či s důsledky svých nepěkných činů. 

Prostor dostává především setkání Kelvina 

s přízrakem jeho dávné lásky Harvey (Dana 

Marková). Rozehrávají příběh v režii Ewy 

Zembok za live hudební spolupráce Michala 

Kořána. Tvůrčí tým dokázal protáhnout 

nejednoznačný, do komiky laděný text 

Levínského přepisu Solaris do podobně 

nejednoznačné scénické podoby. Bio-

Masha vytvořila výpravu, která představami 

i materiálem připomíná dětskou fantazii her 

(využití plat na vajíčka, stříbrného papíru, 

otočného průhledného bubnu naplněného 

rozstříhanými papíry apod.). Oblečení má 

otisk módy šedesátých let a výtvarné efekty 

vytvářejí barevně svítící čelovky. Ironická 

nadsázka, kterou herci po celou dobu udr-

žují, konfrontuje vážné existenciální téma 

s infantilně laděným chováním vědců. Chví-

lemi je to zábavné, chvílemi máme pocit, že 

už je to opravdu k nevydržení. Dohromady 

to skládá pocitově ambivalentní atmosféru, 

která připomíná situaci, když dítě s radost-

ným úsměvem přináší rodičům v náručí 

hromadu rozstříhaných bankovek. 

 Solaris je o neschopnosti komunikace, 

nejen s jinými druhy, ale i se sebou samým, 

o nesnesitelnosti a zároveň velkoleposti 

života, který stále přináší nečekaná pře-

kvapení, ale také o touze a strachu. Může 

ovšem v divácích probouzet a otevírat i jiná 

témata a myšlenky. Podobně jako u všech 

takto nejednoznačných představení jako by 

říkala: Berte, nebo nechte bejt. 

Stíny na stěnách druhého suterénu DUP 

jsou stále větší, a když představení skončí, 

vesmírná hudba zůstává. Přípitek, víno 

červené i bílé. Trochu povídání o minulosti 

a budoucnosti tohoto prostoru a pak se 

s větší intenzitou rozezní znovu ta vesmír-

ná hudba Michala Kořána ve spolupráci 

s Filipem Homolou (říkají si Kora et le 

Mechanix), ale posluchačů a diváků už je 

jen pár… 

Jana Soprová 
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