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Několik vět 

k 26. ročníku festivalu  
…příští vlna/next wave…

Nextka se v „revoluč-
ním roce“ s devítkou na 
konci vrací k politickému 
a angažovanému divadlu! 
Motto letošního ročníku, 
jenž se bude konat ve 
dnech 11.—13. října 
v Brně, zní: Odsouzen 
ke svobodě. Je to citát 
z eseje Jeana-Paula 
Sartra a má být — krom 
jiného — připomínkou, 

že my slavit „sametové 
výročí“ můžeme, ale samo-
zřejmost to není. 

Je zapotřebí připomínat, 
že máme zodpovědnost i za 
svět, který je za hrani-
cemi — naší individuality 
i české společnosti —, že 
jinde svoboda chybí a my 
bychom vůči tomu neměli 
zůstávat lhostejní. Proto 
se podíváme do Izraele, 
Palestiny, Sýrie, Iráku, 
Afghánistánu a Íránu 
s filmově-divadelním 
esejem Stavitelé písku, 

ve kterém autor Jan 
Motal konfrontuje poe-
zii s denními zprávami 
a dokumenty. Inscenace 
Aluminiová královna 
z pražské MeetFactory je 
inspirovaná stejnojmennou 
knihou rozhovorů Petry 
Procházkové. Režisérka 
Apolena Vanišová nezpra-
covává jen rusko-čečenský 
konflikt, jenž je v knize 
zachycen, ale zkoumá 
také naši odolnost vůči 
událostem na východě. 
Prešovské národné divadlo 
pak přijede s autorským 
projektem Moral Insanity, 
v němž autoři vycházejí 
z románu Pražský hřbitov 
Umberta Eca a zkoumají 
konspirační teorie, anti-
semitismus a rasismus. 
Tato inscenace získala 
cenu Grand Prix Nová 
dráma 2019.

Ale nebude chybět ani 
legrace — myslím, že 
si dost užijeme třeba 
s Tutáčem, nedotknutel-
ným ministrem kultury, 
a jeho stvořitelem, 
ironikem, dramatikem 
a hercem S.d.Ch. Oba — 
Tutáč i S.d.Ch. — totiž 
milují syntézu alšov-
ských národních motivů, 
slovácké ornamentiky 
a staroegyptské estetiky. 
Hořkosladký humor diváci 

najdou v polodokumen-
tární autorské inscenaci 
BurnOut aneb Vyhoř!, 
která pojednává o přes-
příliš zapálených a krea-
tivních třicátnících. 
Vedle herců se na jeviště 
postaví také režisér Jan 
Frič a scénografka Jana 
Hauskrechtová. 

A to stále není všechno — 
uvedeme také interaktivní 
představení pro děti 
Papírrr, koncert Davida 
Pomahače a debatu o (ne)- 
svobodě. Věřím, že se 
vám, divákům, festival 
…příští vlna/next wave… 
opět zadře pod kůži. 

Lenka Dombrovská 
dramaturgyně festivalu  
…příští vlna/next wave…
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Program

11.—13. října 2019  
HaDivadlo (Alfa pasáž, Poštovská 8d)

foyer

15.00  
Spielraum 
Kollektiv: 
Papírrrr

sál

17.00, 19.00  
Dialog uměním: 
Stavitelé písku 
+ debata po 
představení

kuřárna

21.00  
S.d.Ch.: Kniha 
Tutáč aneb 
Triumf lhostejné 
šelmy

sál

19.30  
Prešovské 
národné 
divadlo — 
Umberto Eco, 
Júlia Rázusová 
a Peter 
Brajerčík: Moral 
Insanity

studio

18.00  
A studio Rubín — 
Jan Frič, Dagmar 
Radová a kol.: 
BurnOut aneb 
Vyhoř!

tunel

21.00  
Koncert:  
David Pomahač

sál

19.30  
MeetFactory – 
Petra 
Procházková, 
Apolena Vanišová 
a Matěj Samec: 
Aluminiová 
královna

11 pá

12 SO

13 NE
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Projekty 
2019



Prešovské 
národné 
divadlo — 
Peter 
Brajerčík, 
Umberto Eco 
a Júlia 
Rázusová: 
Moral Insanity

11/10 pátek 19.30 sálHaDivadlo
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Chcete vedieť, kto je 
zodpovedný za to, že sa 
Vám nedarí? Hľadáte toho, 
kto môže za to, čo sa tu 
deje? Príďte a niekoho si 
určite vyberiete.

Autorské, herecké mono-
drama Petra Brajerčíka 
Moral Insanity vzniklo 
na motivy šestého románu 
Umberta Eca Pražský hřbi-
tov a zkoumá konspirační 
teorie, antisemitské 
a rasistické představy, 
které vycházejí z nepří-
znivé ekonomické a spole-
čenské situace a jejich 
odrazu v médiích a poli-
tice.

Hudba do inscenace byla 
natočená v rámci synth 
jamu inspirovaného kon-
spiračními teoriemi. 
Martin Husovský — Studio-
logic Sledge Black, Jany 
Pastirčák — Dave Smith 
Instruments Mopho x4, 
Moog Little Phatty 
a Stano Čorej — Akai 
Rhytm Wolf.

Režie a scénický koncept: 
Júlia Rázusová, hudba 
a prostorový hudební 
koncept: Martin Husovský, 

scénografická 
a kostýmová spolupráce: 
Diana Strauszová, 
světelný design:  
Lukáš Katuščák,  
produkce: Linda Durkáčová 
 
Hraje: Peter Brajerčík 
Premiéra 14. 12. 2018 
 
 
Inscenace získala cenu 
Grand Prix Nová dráma 
2019.

Prešovské národné 
divadlo je nezávislé 
profesionální divadlo, 
které vzniklo roku 2013 
v Prešově uvedením insce-
nace Single Radicals. 
Koncept nezávislého 
profesionálního diva-
dla byl uměleckou vizí 
dramatičky Michaely 
Zakuťanské a režisérky 
Júlie Rázusové. Prešovské 
národné divadlo vytváří 
prostor pro svobodnou 
tvorbu umělců, kteří 
pocházejí z východu nebo 
jsou s Prešovem spjati. 
Inscenují zde texty, 
které mají společenská, 
generační a sociologická 
témata. Inscenace se 
také dotýkají napětí 
mezi východem a západem 
Slovenska a pojmenová-
vají rozdíly v životní 
úrovni. Zároveň chce 

divadlo inspirovat lidi 
z rozličných pracovních 
odvětví, aby se vrátili 
do Prešova a realizovali 
se v menších městech a na 
perifériích.

Ukázka z románu Pražský 
hřbitov:

„Nikdy, nikdy, opravdu 
nikdy nepracujme s auten-
tickými, popřípadě napůl 
autentickými dokumenty! 
Pokud takové dokumenty 
existují, vždycky po 
nich někdo může začít 

pátrat a následně doká-
zat, že cosi bylo tlu-
močeno nepřesně… Aby byl 
dokument přesvědčivý, 
musí být vytvořen ex 
novo, a pokud je to jen 
trochu možné, nesmíme 
ukázat žádný originál, 
ale jen naznačovat, že 
jsme o nějakém originálu 
slyšeli. (…) Objevy musí 
být neobyčejné, šokující, 
románové. Jen tak jsou 
uvěřitelné a budí rozhoř-
čení.“
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David Pomahač je křehký 
písničkář s duší rockera 
a něžný rocker v pozici 
písničkáře. Romantik, 
poetik a melancholik 
v jednom balení 
i tentokrát zahraje 
skladby o hledání toho, 
co vlastně hledáme úplně 
všichni.

Půlka dua Kieslowski 
a bývalý člen několika 
dalších kapel (např. Hou-
pací koně) představuje, 
opět v duu, tentokrát 
se svým synem Jáchymem, 
sólovou tvorbu z chys-
taného podzimního alba 
a také z projektu Tvrdý/
Pomahač, kterému se 
věnuje spolu s producen-
tem Martinem Tvrdým od 
loňského roku.

David 
Pomahač

11/10 pátek 21.00 tunelHaDivadlo
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Spielraum 
Kollektiv: 
Papírrrr

12/10 sobota 15.00 foyerHaDivadlo

Interaktivní divadelní 
představení pro děti 
od 5 do 10 let.

Papír nepapám, s papírem 
nepapíruji! Jeden papír 
pro všechny, všichni na 
papír! 
Střihneme si? Trhni si 
papírem!  
Obří role papíru, hromada 
hudebních nástrojů, dva 
herci a tři hudebníci.  
Papír žije vlastním živo-
tem. Co teprve, když se 
k němu přidají další 
spoluhráči, roztočí ho 
a učarují nám svou hud-
bou? Co ty budeš dělat 
s papírem, který je větší 
než ty? Necháš se zaba-
lit? 

Koncept: Linda Straub, 
Mathias Straub, 
režie: Linda Straub, 
scénografie: Mathias 
Straub, produkce: 
Denisa Samková

Performeři: Radim Klásek, 
Linda Straub / 
Michaela Stará, 
hudebníci: Matěj Heinzl, 
Šimon Janák, David Lomič  

Spielraum Kollektiv 
je otevřené divadelní 
uskupení, jehož jádrem 
je tvůrčí tandem Linda 
Straub a Mathias Straub. 
Zakládající dvojice 
vytváří společně diva-
delní projekty již od 
roku 2011. Mezi výrazné 
inscenace patří například 
Marie to dala. Jak to dáš 
ty? (2013), Proč dál? 
(2015) nebo Busking Un/
Limited (2016), za kterou 
získali nominaci na Cenu 
Divadelních novin 2016 
v kategorii Alternativní 
divadlo.

Pa Pa Pa šust, Pa fííí, 
Pa bum,  
Pí pá, škub! Pa pí šoup, 
Pa pí RRRR!  
Tadááááá! Papírrrr! 
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Dialog 
uměním: 
Stavitelé 
písku 

12/10 sobota
17.00, 19.00,  
sál

HaDivadlo

Umělecká koláž, kde 
jsou útržky a parafráze 
arabské, hebrejské 
a perské poezie konfron-
továny s diplomatickou 
korespondencí, projevy 
a prohlášeními, den-
ními zprávami. Izrael, 
Palestina, Sýrie, Irák, 
Afghánistán a Írán jako 
životu nebezpečné písko-
viště Evropy. Dokážeme 
překonat odstup a otevřít 
se dialogu? 

Když v prosinci 1917 
generál Edmund Allenby 
na důkaz úcty vstou-
pil pěšky do dobytého 
Jeruzaléma, ministerský 
předseda Velké Británie 
Lloyd George označil jeho 
vítězství za „vánoční 
dárek pro britský lid“. 
Dáreček, který Evropanům 
vybuchl do tváře jako 
jeruzalémský hotel Krále 
Davida téměř o třicet let 
později.

Po dlouhé dvacáté století 
se z pouštního písku 
arabského poloostrova 

plácají hrady a paláce, 
rozpadají se a po rozpá-
lených kamíncích proudí 
provazce uprchlíků. Pet-
rolejový pot Středního 
východu pohání západní 
automobily a letadla, 
jež vozí Evropany na 
exotické dovolené. 
Turisté a politici shlíží 
z balkonů svých hotelů 
a naplňují tak slova 
Edwarda W. Saida, že 
„Orient je pozorován, 
zatímco Evropa pozoruje.“ 
Tam dole pod našima 
nohama se ale odvíjí 
lidské příběhy ztráty 
domova, touhy po svobodě 
a bojů o ni, jež končí 
ještě větší nesvobodou.

Koncept a režie: 
Jan Motal, dramaturgie: 
Lenka Dombrovská,  
hudba: Tomáš Vtípil 
Hlas: Hana Frejková 
a Karel Kratochvíl

Premiéra v rámci 
pražské části festivalu 
22. 9. 2019

Divadlo bez divadla. Scéna bez herců. Verše bez 
autorů. Stejně jako zprávy z východu zůstávají 
bez tváří. Pohled z balkonu na filmový týdeník 
o nekonečném putování za svobodou. 
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Ahmad Šámlú: V této slepé uličce (1979)

Očichávají ti rty,
zda neřekly někomu: Miluji tě.
Očichávají tvé srdce.
  Divné jsou časy, drahá.
A lásku
u pouličního zátarasu
bičují.
  Lásku je třeba skrýt doma v komoře.

V té křivé a chladné slepé uličce
krmí žár ohně
přikládáním básní a hymnů.
Nevystavuj se nebezpečí myšlením!
  Divné jsou časy, drahá.
Kdo vprostřed noci buší na dveře,
přichází, aby zadusil lampu.
  Světlo je třeba skrýt doma v komoře.

Hle, řezníci
se usadili v průchodech
se špalky a sekáčky krvavými.
  Divné jsou časy, drahá.
A úsměv ti z tváře vyříznou
stejně jako zpěv ze rtů.
  Radost je třeba skrýt doma v komoře.

Kanárky grilují
na ohni z jasmínu a lilií.
  Divné jsou časy, drahá.
Satan opilý vítězstvím
zasedl k naší smuteční tabuli.
  Boha je třeba skrýt doma v komoře.

Z perštiny přeložil Jan Motal
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S.d.Ch.: 
Kniha Tutáč 
aneb Triumf 
lhostejné 
šelmy

12/10 sobota 21.00 kuřárnaHaDivadlo
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Pokud hovoříme o kul-
tuře, mluvíme o národě, 
a pokud se bavíme 
o národě, myslíme stát. 
Jakmile si předsta-
víme stát, vidíme jeho 
instituce, nejlépe hned 
takzvaná ministerstva, 
a mezi nimi, někde 
v koutě, jako takovou 
Popelku, ministerstvo 
kultury. A protože si 
myslíme, že jde i tak 
o něco úctyhodného, 
ukáže nám ho vnitřní 
zrak jako historickou 
budovu, ve které, někde 
v horních patrech, 
opatřena sloupkovými 
hodinami, podřimuje 
kancelář ministra, neza-
pamatovatelného úředníka 
zvoleného nepříčetnými 
voliči do role chudého 
příbuzného kolaborují-
cího s intelektuálními 
zbabělci a developery. 

S tímto hororovým ima-
ginativním vzorcem bylo 
nutné skoncovat. Proto 
povstala Kniha Tutáč — 
posvátný, v kůži z bílého 
nosorožce svázaný zápis-
ník věčně budoucího mini-
stra kultury, křísícího 
svými pronikavými tezemi 
naši naději v budování 
kulturního státu pro-
středky faraónské dokt-
ríny a v konečné povstání 
Fénixe nové kultury.

Akt nejvýznamnější očisty 
kulturního života po 
Černého Pamětech VI. rea-
lizují S.d.Ch. a Ladislav 
Čumba (plus Vladimir 
Trochin z repráčků).

Účinkují: S.d.Ch. jako Tutáč 
a Ladislav Čumba jako jeho 
Sekretář

Premiéra v rámci pražské 
části festivalu 21. 9. 2019

Zdramatizovaná interpretace 
přelomového dokumentu 
v pracovně státního ministra 
národní kultury.

Z recenze Josefa Chuchmy 
v Respektu:

„Tohle je nejméně 
korektní tuzemská kniha 
uplynulého roku. Prozaik, 
dramatik, libretista, 
kolážista a hudebník 
S.d.Ch. (vlastním jménem 
Miloslav Vojtíšek) sepsal 
brožurku Kniha Tutáč 
s podtitulem Budování 
kulturního státu, triumf 
lhostejné šelmy, přítomné 
zápisky věčně budoucího 
ministra kultury. Tím 
státem je ČR a chlap, 
jemuž se podařilo stát 
se ministrem kultury, si 
říká Tutáč — jako Tutan-
chamon, ten mladej, nedo-
ceněnej faraon.

Tutáč vládu zmáknul: na 
kulturu teď jde mnoho-
násobně více peněz než 
třeba na armádu. Ministr 
tak přeorává zavedené 
pořádky a k ruce má 
sekretáře Slávka Jandáka. 
V zápiscích si zazname-
nává, co rozhodl a zaří-
dil, s kým vymetl, s kým 
si notuje, co plánuje. 
Jazyk a vkus má lidový, 
rozhodnutí brutální: 
Zatížit výrobu trdel-
níků 98procentní DPH. — 
Větve jsou v lese, řekl 
jsem Františku Skálovi: 
nemusíme je vystavovat 

v galerii. Pochopil to. 
Je to chlap. — Formani 
nejsou schopný vysvět-
lit, jaký tajemství 
skrejvá jejich divadelní 
loď. — Voba Klusáci u mě 
vyklusali. A to vybíráme 
ze záznamů mírnějších…“
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A studio 
Rubín — 
Jan Frič, 
Dagmar 
Radová 
a kol.: 
BurnOut aneb 
Vyhoř!

13/10 neděle 18.00 studioHaDivadlo
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„Ve třiceti už mám 
kocovinu, jsem starý 
a nosím župan!”

Jiří, Natálie, Jana 
a Jan. Všem je přes tři-
cet a všichni mají hrozně 
zajímavý povolání. Jsou 
kreativní. Pořád mají co 
dělat. Taky proto, že je 
možná ani nenapadne, že 
by se mohlo taky někdy 
něco nedělat. A tak pořád 
něco dělají. A hoří, 
hoří pro všechno a pro 
všechny…  
Jenže, počkat, počkat… 
když už dlouho hoří 
a když už hoří i všechno 
kolem nich, nemůžou nako-
nec vyhasnout?

Polodokumentární autorská 
inscenace, v níž na scéně 
vedle herců stojí i její 
režisér a scénografka. 
Vtipná a sarkastická 
reflexe zápalu, planutí, 
vyhasnutí a ztráty smy-
slu na pomezí přednášky 
o dělání divadla a meta-
forických obrazů ze 
zákrut vyhořelé duše.

Režie: Jan Frič

Hrají: Natálie Řehořová, 
Jiří Panzner, Jana 
Hauskrechtová, Jan Frič

Premiéra 1. 3. 2019

A studio Rubín jako diva-
delní prostor funguje 
už padesát let. Tým sou-
časného Rubínu vstupuje 
do třetí sezony a jeho 
dramaturgie se orientuje 
především na vytváření 
autorských inscenací. 
Autory textů pro insce-
nace jsou většinou sami 
režiséři nebo dramatur-
gové. Mezi spolupracov-
níky A studia Rubín patří 
například Lucie Feren-
zová, Ondřej Štefaňák, 
Jan Kačena nebo Jana 
Hauskrechtová. Jed-
notlivé sezony jsou 
tematicky orientovány. 
V minulé sezoně se Rubín 
dotazoval: S kým žijem? 
Všech pět premiérových 
inscenací se zabývalo 
tématem vztahů na různých 
úrovních — na úrovni 
partnerství, milostných 
vztahů, ale také vztahu 
k sobě sama, přírodě, 
Bohu. Otázka této sezony 
zní: O čem jsme zapomněli 
mluvit? Otevírat se tak 
budou témata, která jsou 
nám všem dobře známá, 
ale v širší společen-
ské diskuzi jim prostor 
chybí. Jedná se například 
o témata jako mateřství 
a práce nebo stáří.

Vedle vytváření autor-
ských inscenací probíhá 

v A studiu Rubín také 
dílna pro začínající 
autory.

Z recenze Jany Machalické 
v Lidových novinách:

„BurnOut aneb Vyhoř! Jana 
Friče a spol., který 
vznikl v A studiu Rubín, 
začíná jako zábavná 
parodická sedánka. Ta 
se ovšem vyvine úplně 
jiným směrem, hraje 
se o divadelní pro-
fesi jako o ničitelce 
života, o nočních můrách, 
životních stereotypech 
a hektickém způsobu 
života. Pod takovou cha-
rakteristikou se může 
skrývat i velká banalita, 
ale v tomto pojetí je 
naštěstí dost ironie 
a výsměchu, které jsou 
záchrannou brzdou sebedo-
jímání.“
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MeetFactory – 
Petra 
Procházková, 
Apolena 
Vanišová 
a Matěj 
Samec: 
Aluminiová 
královna

13/10 neděle 19.30 sálHaDivadlo
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„Děda mi kdysi říkal, že 
až se tady ďábel vyřádí, 
zaplaví celou oblast 
mořem. Pod námi je všude 
ropa. Jednou ji vytěží 
a zůstanou po ní prázdná 
místa. Země se začne 
propadat.” 

12. prosince 2018, pozdě 
večer. Americká sonda 
InSight se poprvé vyfo-
tila na povrchu Marsu, 
následně začala zkoumat 
nitro rudé planety. Dlou-
hodobě přetrvávající hla-
domor v Jemenu eskaluje, 
po mediálně exponované 
Amal umírají další děti. 
Uběhlo přesně 24 let od 
faktického začátku první 
rusko-čečenské války 
a 920 let ode dne, kdy 
vojáci vyplundrovali 
město Ma´arat an-Numán 
v Sýrii. Jedna Češka 
slaví ve svém pražském 
bytě o samotě třice-
tiny. Elza, původem 
z Grozného, dnes slaví 
své čtyřiapadesátiny, 
neznámo kde. Soucit 
s bolestí těch, kteří 
se narodili v nesprávné 
době na nesprávném místě 
a vlastní bolest zubů.

Aluminiová královna,  
inscenace o konsekvencích 
a nadále přetrvávajícím 
stavu rusko-čečenského 

konfliktu, zkoumá pocit 
příslušnosti k silám 
hýbajícím globální poli-
tikou, odolnost vůči 
událostem na východě, 
míru zodpovědnosti za 
environmentální procesy. 
Inspirováno stejnojmennou 
knihou Petry Procházkové.

Scénář: Matěj Samec 
a Apolena Vanišová, 
režie: Apolena Vanišová, 
dramaturgie: Matěj Samec, 
scéna: Apolena Vanišová, 
Pavel Havrda, Johana 
Střížková, kostýmy: Johana 
Střížková, hudba: Michaela 
Švédová,light design: 
Pavel Havrda, produkce: 
Magda Juránková, inspice 
a foto: Andrea Černá

Hrají: 
Johana Schmidtmajerová, 
Hana Müllerová, 
Johana Střížková

Premiéra: 19. 3. 2019

Inscenace vznikla za 
podpory Ministerstva kul-
tury ČR, Hlavního města 
Prahy a Státního fondu 
kultury ČR.

Divadlo MeetFactory bylo 
založeno v roce 2008. Od 
té doby uskutečnilo ve 
vlastní produkci několik 
desítek inscenací a vydo-
bylo si výrazné místo 
nejen na pražské diva-
delní mapě.

V současnosti je Diva-
dlo MeetFactory pro-
filováno jako moderní 
komorní scéna zaměřená 
na adaptace současných 
děl světové prózy. Důvě-
řuje síle slova, a proto 
aktuální inscenace staví 
na textu a minimalistic-
kém, civilním herectví. 
DMF se soustředí na 
pocity a postoje člověka 
a jeho myšlenky, zpraco-
vává témata jako úzkost, 
neurózu a strach lidí 
v dnešním světě. „Nesou-
díme je, před ničím neva-
rujeme, nedokumentujeme, 
neinformujeme,” uvádí 
Matěj Samec. „Zkoumáme 
obsahy a jejich hloubku.”

Do povědomí divadelní 
veřejnosti se DMF zapsalo 
jako inspirativní prostor 
svobodné a nekompromisní 
tvorby, která je předsta-
vována zpravidla v diva-
delním sále, výjimečně 
pak v rezidenčním patře. 
Ke spolupráci přizvalo 
řadu zahraničních tvůrců, 

zejména režisérů a scé-
nografů, kteří v České 
republice pracovali 
poprvé.

Ukázka z knihy Aluminiová 
královna:

„Potkala jsem ji 
v Moskevské ulici. Krá-
čela svižně, nebo alespoň 
tak svižně, jak jí to 
otrhané gumové galoše 
dovolovaly. Za ní se 
vlekly dvě ještě o něco 
otrhanější děti. Táhly 
vozíček o třech a půl 
kolech, přeplněný starým 
železem. Elza sbírala 
v rozvalinách harampádí 
a vydloubávala z něj 
aluminiové části. Podle 
dlaní a zubů jí mohlo 
být kolem šedesáti, oči 
a tvář prozrazovaly, že 
jí nemůže být ani třicet… 
Nebylo.“
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Rozhovory



Co pro vás znamená 
svoboda? 

To slovo já asi nepou-
žívám. Je strašně silné 
a je ho všude plno. To 
mě od něj odrazuje. Ale 
jeho obsah ctím. Upra-
vil jsem si pro sebe 
anarchismus, ke kterému 
jsem se dříve hlásil 
i v politickém významu 
slova. Být anarchistou 
pro mě znamená nepřijímat 
autoritu nikoho a ničeho, 
pokud ji sám za auto-
ritu neuznám na základě 

vlastní zkušenosti a roz-
vahy. Nedůvěřuji také 
ideovým systémům, teoriím 
a velkým vyprávěním. Před 
vším, co dává definitivní 
odpověď, utíkám. Tohle je 
pro mne svoboda — nepře-
nechat ani na vteřinu 
zodpovědnost za to, co 

Jan Motal: 
Jen svobodní 
lidé mohou 
vést dialog 
Rozhovor s režisérem projektu Stavitelé písku
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dělám, druhému člověku 
nebo na nějaké ideolo-
gii. Proto třeba nikdy 
neříkám, že jsem levičák, 
i když mě tak ostatní 
často označují. Nechci 
být součástí žádného 
klubu. Chci být „na volné 
noze“. I s vědomím, že se 
často spálím. Ale jsou 
to moje jizvy. A myslím, 
že spálit se špatným 
rozhodnutím je základní 
právo každého člověka na 
světě. Proto je pro mne 
svoboda i politické téma. 
Usilovat o svobodnou 
společnost. Materiálně 
i duchovně. To považuji 
za důležité. Protože jen 
svobodní lidé mohou vést 
dialog a hledat společná 
řešení.

Můžete nám přiblížit 
větu z anotace 
k inscenaci Stavitelé 
písku: „divadlo bez 
divadla„?

Nejsem divadelní režisér. 
Točil jsem filmy. Ale 
láká mě zkusit přenést 
princip filmu do diva-
delního prostoru, aniž 
by z toho prostě bylo 
jen kino. A to i proto, 
že do divadla chodím 
moc rád. Takže to sice 
bude projekt uskutečněný 
v divadle, ale ne ryze 
divadelními prostředky. 

Je to takový pokus, jak 
překročit stín média, 
na něž jsem jako tvůrce 
zvyklý. Premiéra v diva-
dle Komedie byla netra-
diční i tím, že diváci 
seděli jen na balkoně. 
V HaDivadle nahradíme 
tuto perspektivu strmou 
elevací. Chci, aby v tom 
byl ten odstup, který od 
Středního východu máme. 
Měl by to být takový 
pohled, jako když vykouk-
neme z okna v hotelu. 
Útržkovitý, zkratkovitý, 
nejasný.

Čím je pro vás 
orientální poezie 
přitažlivá? 

Jako malý kluk jsem na 
naší chatě v Beskydech 
našel starý dobrodružný 
paperbackový román. Byl 
o běženci, který se skryl 
ve francouzské cizinecké 
legii a dostal se někam 
do arabských zemí. Tuším, 
že tam zahynul. Četl 
jsem to jedním dechem 
v parném létě schovaný 
ve stínu v lese a úplně 
mě to pohltilo. Byl to 
takový ten typický orien-
talismus — divoký, nebez-
pečný, vášnivý svět, kde 
se schovávají odpadlíci, 
bandité a ztracenci. 
Něco jako v Conradově 
Srdci temnoty. To jsem 

ale četl mnohem později. 
Pak jsem se dostal k heb-
rejské poezii, kterou 
jsme překládali ve škole, 
a pár let potom se na 
brněnské filozofické 
fakultě mihl jeden írán-
ský emigrant a učil tam 
perštinu. A já najednou 
zjistil, že ten východ, 
o kterém jsem měl jen 
velmi zkreslenou před-
stavu, je mnohem pest-
řejší. Má tolik různých 
podob, které nám unikají. 
A přitom je pořád nějak 
spojený s Evropou. A tak 
už mě to nepustilo. 
Přitahuje mě hlavně sta-
robylost těch jazyků, 
ta obrazivost, která je 
vlastně často docela 
přímá, a až by se mohlo 
zdát, že naivní, a taky 
patos. Já jsem patetický, 
tak mě to oslovuje. 

Proč jste se ji 
rozhodl kombinovat se 
zprávami a dokumenty? 

Řekl jsem si, že to bude 
takový filmový týdeník. 
Pásmo obrázků z dlou-
hého dvacátého století 
v zemích, které považu-
jeme za exotické a vzdá-
lené. Dnes bychom byli 
nejraději, kdyby se nám 
lidé z východu ve střední 
Evropě vůbec neukazovali 
na očích. Ale jejich 

útrapy do velké míry způ-
sobily evropské mocnosti, 
které si v minulosti 
dělily svět. A tak trochu 
dodnes dělí. Během něko-
lika málo let po první 
světové válce se rozpadla 
ohromná multikulturní 
a multietnická Otomanská 
říše a velmoci jako Fran-
cie či Velká Británie, si 
ten region rozparcelovaly 
a uplatňovaly tam vlastní 
zájmy. O vlivu USA nebo 
Ruska už vůbec nemluvě. 
Tak se objevil naciona-
lismus, který nahradil 
víru, jež staletí před-
tím pojila tak rozdílná 
etnika, jako jsou Kur-
dové, Turci nebo Ara-
bové. Proto mi přijde ta 
dokumentární rovina důle-
žitá. To, co jsme jako 
zápaďané zaseli, sklízíme 
dnes u nás doma v podobě 
terorismu. A na setbě se 
podíleli nejen politici, 
vojevůdci a petrolejářští 
magnáti, ale i vědci, 
spisovatelé nebo turi-
stické agentury. Dát do 
kontrastu neosobní doku-
menty s osobním svědec-
tvím lidí, co tam žijí, 
nebo odtamtud uprchli, 
mi přijde jako dobrá 
příležitost zahlédnout 
pod tím povrchem dějin 
člověka, který nakonec, 
ať už je Palestinec, 
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Izraelec, nebo Syřan, 
prostě jen touží po svo-
bodě a důstojném životě. 
Nic z toho mu ale geopo-
litické hry nepřinesly. 
I proto jsem se rozhodl 
autory a autorky básní 
anonymizovat, aby nebyla 
poznat jejich národnost. 
Chci ukázat, co mají 
společné. Překročit ten 
nacionální rámec. A nako-
nec mi to i trochu připo-
míná situaci v Evropě, 
která taky hledá jednotu, 
ale je strhávána naciona-
lismem. 

Jste filozof, 
vysvětlíte nám motto 
letošního ročníku 
festivalu: Odsouzen ke 
svobodě?

To je citát z eseje 
Jeana-Paula Sartra 
Existencialismus je huma-
nismus. Má vyjadřovat 
přesvědčení, že člověk 
nemá nějakou předem urče-
nou podstatu, již má za 
úkol objevit, ale je svým 
vlastním dílem. Tím, že 
tvoříme sami sebe, vyjad-
řujeme zároveň, co zna-
mená být člověkem vůbec. 
Naše rozhodnutí tak mají 
podle Sartra univerzální 
přesah. To je velká 
výzva! Přijmout zodpověd-
nost za své činy a za 
svůj osud, ale zároveň 

překročit individualismus 
a přijmout i zodpovědnost 
za formulaci lidství. 
Nespoléhat se na berličky 
a definice. Svědčit tím, 
kým jsme. „Člověk se 
angažuje ve svém životě, 
načrtává svou podobu 
a mimo ni není nic,“ 
říká Sartre v tom eseji 
také. Znamená to, že co 
neuděláme, není. Člověk 
nemůže být milovníkem 
bez toho, aby miloval, 
spisovatelem bez psaní, 
politikem bez práce pro 
společnost. Nelze se 
vymlouvat na okolnosti. 
To je palčivé sdělení 
toho — je odsouzen. 

Tento pohled se dá 
vztáhnout i na společ-
nost, na otázku, co to 
je demokracie. Fran-
couzský filozof Claude 
Lefort v osmdesátých 
letech popsal demokra-
cii jako „společnost 
bez těla“. Tím měl na 
mysli, že demokratická 
společnost je projekt, 
o němž se neustále roz-
hoduje. Trůn musí zůstat 
prázdný. Moc nemůže být 
vyjádřena žádnou defini-
tivní myšlenkou, poli-
tickou stranou, heslem. 
Slova jako stát, lid 
nebo národ nereprezen-
tují nějakou podstatu, 

ta se věčně vydobývá. 
Leforta zmiňuji proto, 
že když se dnes ohlí-
žíme za třiceti lety 
po sametové revoluci, 
přijde mi vhodné uvě-
domit si, že demokracie 
je proces, nikoliv stav. 
Nikdy nebude hotová. 
A také si musíme při-
znat, že co neuděláme, 
to nebude. Myslím, že 
Češi jsou dost zvyklí 
se vymlouvat na okol-
nosti — Habsburky, 
Němce, Sověty, nově 

Evropskou unii. Zkrátka 
„ty nahoře“. Jestli je 
nějaké dědictví exis-
tencialismu v politic-
kém smyslu slova živé, 
pak bych ho formuloval 
takto: Za to, jakou 
demokracii máme, jsme 
zodpovědní zcela sami. 
Jsme odsouzeni ke svo-
bodě nejen jako jednot-
livci, ale i jako národ, 
Evropané, lidé na Zemi.

Ptala se Lenka Dombrovská
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Co vás napadne, když 
se řekne svoboda? 

Vnitřní svoboda. To je 
pro mě v posledním roce 
hodně zásadní téma.

Je pro vás nezbytná — 
v tvorbě i osobním 
životě? 

Jasně, že je. Hodně času 
a energie teď věnuju 

Apolena 
Vanišová: Mé 
zásadní téma 
je vnitřní 
svoboda
Rozhovor s režisérkou inscenace Aluminiová královna
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hledání a překonávání 
zábran, které jsem si 
kolem sebe v minulosti 
vystavěla, a potýkám se 
s tím, jak mě omezují. 

V inscenaci 
Aluminiová královna 
vycházíte ze 
stejnojmenné knihy 
Petry Procházkové, 
což jsou rozhovory se 
ženami, které zažily 
čečenskou válku. Do 
inscenace jste ale 
s dramaturgem Matějem 
Samcem připsali také 
jednu českou ženu, 
proč?

Protože její perspektiva 
vymezuje úhel našeho 
pohledu. Za Matějem jsem 
s Aluminiovou královnou 
přišla právě proto, že 
i když jsou to rozhovory 
vedené před dvaceti lety 
za války v Čečensku, 
týkají se i mě, teď 
a tady. A Matěj to cítil 
obdobně.

Ukazujete v inscenaci 
konkrétně čečenskou 
válku v Grozném, 
nebo je to příběh 
„nadčasový“ a mohl by 
se odehrávat kdykoli 
a kdekoli?

V zásadě ano. Na půdo-
rysu konkrétního osudu 
ženy, která prožila 

v Grozném obě války, 
vyprávíme příběh, jenž 
se opakuje na řadě míst 
světa dnes a denně. 
Kulisy jsou vždycky 
dost podobné, v různých 
variacích se obměňuje 
jen kontext a kulturní 
prostředí. 

Lze vnímat 
Aluminiovou královnu 
jako inscenaci 
feministickou či 
politickou? Snažila 
jste se o takové 
vyznění?

To určitě lze. O svých 
inscenacích ale v těchhle 
kategoriích dopředu 
nikdy nepřemýšlím, to by 
bylo zbytečně svazující. 
U Aluminiové královny 
záleží hodně na divákovi, 
jak ji bude číst.

Vaše inscenace se 
vyznačují výraznou 
vizuální stránkou, 
některé jsou vlastně 
spíše divadelními 
instalacemi. Co či kdo 
vás inspiruje? 

Prostředí, ve kterém se 
pohybuju, a lidé, které 
potkávám. To, z čeho 
stavím, jsou většinou 
běžné materiály, výjevy 
nebo situace, často jen 
posunuté do nezvyklých 
kontextů. 

Proč je pro vás 
výtvarno tak důležité?

Asi je pro mě jednoduše 
příjemnější vyjadřovat se 
obrazem než třeba hudbou 
nebo slovem. Zároveň mě 
těší práce s materiálem, 
hledání a experiment 
a opravdová fyzická 
námaha, která se s tím 
pojí.

Co připravujete nyní? 
Projekt Self-concept32, 
divadelní instalaci, kde 
se věnuju právě otázce 
sebepojetí a vnitřní svo-
body.

Ptala se Lenka Dombrovská
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Co pro vás znamená 
svoboda?

Svoboda pro mě znamená 
možnost neuplatňovat 
svoje nároky na svobodu 
s kreditkou, demokracii 
podle vlastních představ 
a věčně nekonečná práva 
povstávající z chytrého 
mobilu.

Během vydání Knihy 
Tutáč v roce 2018 
ještě nebylo zřejmé, 
že se pozice ministra 
kultury stane tak 
státotvorně důležitou 
v souvislosti s osobou 
ministra Antonína 
Staňka. Jak by obstál 
Antonín Staněk 

Největší 
zodpovědností 
je odmítnutí 
seriózní 
konfrontace 
s instituciona- 
lizovanou  
lží a vyžírkou
Rozhovor s S.d.Ch., autorem, hercem a režisérem 
inscenovaného čtení Kniha Tutáč aneb Triumf 
lhostejné šelmy
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ve srovnání s věčně 
budoucím ministrem 
kultury Tutáčem?

Chápu to jako řečnickou 
otázku. Jak asi obstojí 
ohlodávač kostí před 
hegemonem? Tutáč je 
ztělesněním poznání, 
že největší zodpo-
vědností je odmítnutí 
seriózní konfrontace 
s institucionalizovanou 
lží a vyžírkou. Ztělesně-
ním jakého poznání je 
(byl) pan Staněk?

Zaslouží si i jiné 
resorty jako například 
školství, vnitro nebo 
životní prostředí 
takovou literární 
pozornost, jakou 
jste věnoval resortu 
kultury v Knize Tutáč?

Jistě. Každá dekadentní 
a patologická struk-
tura si ji zasluhuje. 
Zajímavější je vámi 
použitý termín literární 
pozornost. Ta, jak jsem 
si všiml, je v součas-
nosti zamířena výhradně 
k destinacím, ve kterých 
autoři absolvovali svůj 
tvůrčí pobyt. A o to šlo. 
Gratulujeme!

Co podle vás chybí 
českému divadlu 
nejvíc?

Charakter.

Ve svém díle nešetříte 
řadu českých (nejen 
kulturních) osobností. 
Setkal jste se už 
s nějakou odezvou, kdy 
si někdo vaši kritiku 
vzal příliš osobně? 
Přerostly snad někdy 
výhrůžky dotčených 
v něco víc?

Jednou po nás máchl 
surrealistický lev drá-
pem paragrafu na ochranu 
osobnosti, potom zjistil, 
že text, který ho ohro-
žuje, vytvořil se svými 
kamarády na Facebooku. 
Jeden literární stylista 
žádal dementi nadsázky 
v mojí recenzi jeho diva-
delního představení, což, 
jak uznáte, je dementní. 
V DOXu na vernisáži psy-
chicky nemocných umělců 
se po mně divně díval 
syn divadelního poli-
truka E. F. Buriana. 
A vyznamenaný plukovník 
BIS si bez mého svolení 
natáčel provedení hry 
Snídanička v BIS a vobí-
dek v ÚSTRU nejspíš jako 
budoucí důkazní materiál. 
To je zhruba za ta léta 
všechno. Ale vy jste 
se ptal na osobnosti. 
S těmi, coby osobnost, 
vycházím dobře.

Váš tvůrčí záběr 
pronikl do literatury, 

divadla, hudby 
i výtvarného umění. 
Vstup do filmového 
světa neplánujete?

Poslyšte, to není špatný 
nápad. U filmu, pokud vím, 
ještě tažení proti filmo-
vým scénářům nezačalo.

Ve vašem díle se 
objevuje hned několik 
identit (Sigismund 
de Chals, Tutáč, 
Varlén, Miloslav 
Vojtíšek). Zároveň 
jste jeden z mála 
českých spisovatelů, 
který publikuje 
i doslovné přepisy 
emailové korespondence 
či příspěvků ze 
sociálních sítí. 
Praktikujete nějakou 
existenční hygienu 
vaší osobnosti či 
vašich osobností?

Zůstávám na svých výcho-
discích. Pod vzbouřenou 
hladinou pamfletizace 
klidná voda nelaskavého 
humoru, pod ní hlubina 
tvůrčí meditace, na dně 
smrtelná vážnost. A někde 
po břehu pobíhá pokora 
jako prase.

Jakou divadelní hru 
či adaptaci byste si 
přál vidět na prknech 
velkého kamenného 
divadla?

Adaptaci posledního dílu 
Pamětí Václava Černého, 
jmenovalo by se to 
Dědicové Nejedlého. Scé-
nografii chci od Davida 
Černého, adaptaci by 
mohl udělat ten toxický 
grafoman z X10 pod 
dohledem někoho talen-
tovaného (ale jedině 
s ostruhami z devadesá-
tek). Dramaturgii bude 
potřeba svěřit někomu 
z ciziny, tam jsou prý 
dramaturgové ochotni 
číst texty a odhlédnout 
od privátních frustrací. 
Plakát bude od těch 
borců, co to sekají 
v Národním jako příslib 
nesplnitelného. V hlavní 
roli Vladimír Javorský 
jako profesor Černý nes-
leze šest hodin z jevi-
ště, Karel Dobrý coby 
Zdeněk Nejedlý má tři 
pauzy na cigáro. Režie 
Kamča Polívková, ale 
dálkově, přes pomocného 
režiséra, co se neštítil 
udělat v Brně Kmeny, 
hudba kapela Midi Lidi 
zbavená svého nepostih-
nutelného undergroun-
dového étosu. A chtěl 
bych, aby to celé, kvůli 
psychohygieně, jelo na 
obří obrazovce se same-
tovou oponou. Zataženou.

Ptal se Otto Linhart
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