
10 

Ohlédnutí za divadelními prázdninami

s rObertem bellanem nejen O kOmediích

pOzemkOvOu daň vám vyměří barbara herz
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divadelní zpravOdaj >>> říjen >>> 104. sezóna 2013/14



Na představeNí ozNačeNá aboNeNtNí skupiNou (Např. a, b, C) rovNěž Nabízíme volNé vstupeNky k doprodeji! NeozNačeNá představeNí 
Nejsou obsazováNa předplatiteli, vstupeNky jsou po vyřízeNí hromadNýCh objedNávek určeNy k volNému prodeji. 
představeNí ozNačeNá symbolem l�l hrajeme bez přestávky. představeNí se zNačkou  uvádí ageNtura kometa.

říjen
městské divadlO

úterý 1. 17:30  pOslední víkend   koNeC 19:50 10. repríza s
středa 2. 10:00  dOn juan   koNeC 12:10 22. repríza šk

  19:00  sen nOci svatOjánské   koNeC 21:50 28. repríza b 
pátek 4. 10:00  charleyOva teta   koNeC 12:30 18. repríza šk

sobota 5. 19:00  zpívání v dešti   koNeC 21:40 35. repríza

Neděle 6. 18:00  richard müller & FraGile = hlasy 
legendární slovenský zpěvák se tentokrát rozhodl pro koncerty „a cappella“. pouze čisté 
hlasy a dech vyrážející forma interpretace. pronájem p. pešek.

úterý 8. 19:00  balada prO banditu   koNeC 21:40 13. repríza k
středa 9. 19:00  W. russell / shirley valentine   

úspěšné monodrama, v němž s. stašová ztvárňuje nejen shirley, ale zároveň všechny 
postavy jejího mikrosvěta. režie z. kaloč. uvádí Filmová a Divadelní agentura, Praha.

čtvrtek 10. 17:30  pOslední víkend   koNeC 19:50 11. repríza j
pátek 11. 19:00  pOslední víkend   koNeC 21:20 12. repríza h
sobota 12. 19:00  charleyOva teta   koNeC 21:30 19. repríza

úterý 15. 19:00  richard iii.    str. 22 derniéra koNeC 21:40 21. repríza F
středa 16. 19:00  pOslední víkend   koNeC 21:20 13. repríza r
čtvrtek 17. 19:00  hOlky z kalendáře   koNeC 21:40 18. repríza m
pátek 18. 10:00  a je tO v pytli!   veřejná Generální zkOuška vG
  19:00  charleyOva teta   koNeC 21:30 20. repríza e
sobota 19. 19:00  r. a m. cooney / a je tO v pytli!   i. premiéra p1
Neděle 20. 19:00  a je tO v pytli!   ii. premiéra p2
poNdělí 21. 19:00  Čtyři dOhOdy 

představení j. duška, které vychází z knihy toltéckého šamana d. m. ruize.



úterý 22. 17:00  a je tO v pytli!    3. repríza l
středa 23. 18:00  balada prO banditu   koNeC 20:40 14. repríza n
čtvrtek 24. 9:30  r. l. stevenson / dr. jekyll and mr. hyde    šk

dramatizace hororové novely. režie p. stebbings. hostem TNT Theatre Britain.

  12:30  dr. jekyll and mr. hyde   šk

  18:00  a je tO v pytli!    4. repríza z
pátek 25. 19:00  hOlky z kalendáře   koNeC 21:40 19. repríza

sobota 26. 19:00  12 rOzhněvaných mužů    str. 23 koNeC 21:10 38. repríza

Zakoupené vstupenky jsou slosovatelné v rámci soutěže Do divadla zadním vchodem.

Neděle 27. 19:00  k. magnusson / kutlOch aneb i muži mají své dny   
černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném světě. hrají b. klepl, F. blažek 
nebo r. Štabrňák a další. režie j. jirků. Hostem Studio DVA, Praha. 

poNdělí 28. 19:00  sOlitéři 
Nevšední lidé v nevšedních písních. W. daněk, j. hutka, l. gažiová a d. kraus v šansonově 
laděném večeru – koncertní verzi nového alba solitéři. uvádí agentura CRYSTAL SKULL.

čtvrtek 31. 19:00  balada prO banditu   koNeC 21:40 15. repríza c

malá scéna ve dvOře

úterý 1. 19:00  apartmá hOtelu plaza   koNeC 21:15 13. repríza a3

pátek 4. 19:00  apartmá hOtelu plaza   koNeC 21:15 14. repríza e1

poNdělí 7. 19:00  m. zālīte / pOzemkOvá daň     str. 11 –13

partnerský duel v tragikomedii z postsovětského lotyšska, ve které se střídá iluze s rea-
litou, komično s tragičnem… hrají l. vlášková a z. rumpík. režie b. herz j. h. první české 
uvedení hry. uvádíme v cyklu INprojekty (malé inscenační projekty světových novinek).

úterý 8. 19:00  yvOnne sanchez & pedrO taGliani 
koncert polsko-kubánské jazzové zpěvačky za doprovodu virtuózního brazilského kytaristy.

čtvrtek 10. 19:00  apartmá hOtelu plaza   koNeC 21:15 15. repríza c1

čtvrtek 17. 10:00  pOzemkOvá daň     str. 11 –13 šk

Neděle 20. 15:00  v. kracík / pirátská pOhádka 
anička s eliškou najdou v pískovišti zakopaný vzkaz v lahvi s mapou ztraceného pirátského 
pokladu. a pak se začnou dít věci… pohádka vhodná pro děti od tří let. režie v. kracík. 
hostem Divadlo Tramtarie, Olomouc.

poNdělí 21. 9:00  pirátská pOhádka   šk

  10:30  pirátská pOhádka   šk



poNdělí 21. 19:00  prasklá hřídel u siFOnu 
tři muži a jedna žena v pěti různých situacích na jednom místě ve třech jednoaktovkách. 
hrají t. Novotný, l. udržal, l. marek a p. tenorová. hostem Divadlo tří, Pardubice.

pátek 25. 9:00  tisíce let hudby ii    koNeC 9:50 21. repríza šk

  10:30  tisíce let hudby ii    koNeC 11:20 22. repríza šk

úterý 29. 19:00  pOkusní králíci    koNeC 20:20 18. repríza a1

středa 30. 19:00  pOkusní králíci    koNeC 11:20 19. repríza b2+b3

vČd na zájezdech 

čtvrtek 3. 19:00  balada prO banditu   hradec králOvé

středa 9. 19:30  hOlky z kalendáře   Česká třebOvá

poNdělí 14. 9:00  tisíce let hudby ii   kOlín

  10:30  tisíce let hudby ii   kOlín

čtvrtek 24. 9:00  perný pernštejnský den   hOlice

  10:30  perný pernštejnský den   hOlice

úterý 29. 19:00  charleyOva teta   nOvý jiČín 

středa 30. 19:00  charleyOva teta   prOstějOv 

změNa programu vyhrazeNa

PRemIéRA:
ray a michael cooney / a je tO v pytli!  str. 7 – 9
Překvapivá komedie s nevyžádanou „pomocí“, která způsobí nečekané komplikace a náhlé zvraty.
dva světoznámí komediografové a mistři svého žánru ray a michael Cooneyovi, otec a syn, poprvé v roce 2003 spojili své 
schopnosti a bohaté nápady, aby společně napsali komedii, která již po celé desetiletí s velkým úspěchem baví diváky po 
celém světě. 
mladí manželé tom a linda kerwoodovi v ní usilují o adopci dítěte. a vše je na té nejlepší cestě – na poslední kontrolu soci-
ální pracovnice se přece perfektně připravili! její návštěva ovšem nemůže mít hladký průběh, jaký by si přáli, když se v jejich 
domě náhle objeví tomovi nekonformní bratři dick a harry. jejich „geniální nápady“ připraví mnohonásobné komplikace a ne-
čekané množství prekérních situací. dokáže si tom v tuto nevhodnou chvíli s nimi poradit? a co teprve, když se mu do domu 
nastěhují ilegální imigranti? roztočí se velmi napínavý kolotoč skrývání, nedorozumění a dokonce i akcí za hranicí zákona! 
již nyní můžete také hádat, co je vůbec ukryto v onom tajuplném pytli, dvojsmyslně naznačeném v názvu hry, která vám 
smíchy nedá vydechnout. 
V hlavních rolích Ladislav Špiner, Petr Borovec a Josef Pejchal. Režie Robert Bellan j. h



m. uhde – m. štědroň   str. 18 –19
balada prO banditu
muzikálové zpracování příběhu zbojníka Nikoly Šuhaje, 
muže velkého srdce a živelné nespoutanosti. jeho láska 
k eržice a nedostatek peněz, aby si ji mohl vzít, ho 
přivedly ke zbojnictví. četníkům se mu dařilo unikat až 
do chvíle, kdy byla na jeho dopadení vypsána vysoká od-
měna… hrají j. musil nebo t. lněnička j. h., p. tenorová, 
z. bittlová, l. Špiner, j. vrána, p. dohnal a další. režie m. 
tarant j. h.

HRAJeme:

r. rose / 12 rOzhněvaných mužů
soudní drama za zavřenými dveřmi. tucet porotců, kteří 
rozhodují o vině či nevině a kteří na sebe v zápalu boje 
prozradí víc, než chtějí. v inscenaci vystoupí jako hosté 
p. kostka a F. Švihlík, dále hrají j. hyhlík, j. kalužný, 
p. Novotný, l. Špiner, j. vrána a další. režie p. kracik j. h.

b. thomas / charleyOva teta 
jedna z nejlepších komedií všech dob plná překvapivých 
situací a jiskřivé anglické konverzace. dva spolužáci 
z oxfordské univerzity se touží co nejdříve zasnoubit se 
svými láskami. Chybí jim však oficiální doporučení vážené 
osoby, jak vyžaduje dobová etiketa. Co teď? počkat na 
příjezd bohaté tety z brazílie, nebo někoho přemluvit, aby 
se za ni přestrojil?! hrají p. borovec, l. Špiner, j. musil 
a další. režie m. schejbal j. h.

W. shakespeare  
sen nOci svatOjánské
magická komedie. athénský les plný kouzel, krásy i di-
vokosti, bytostí éterických i těch, z nichž sálá erotická 
touha. hrají j. konečný j. h., p. janečková, l. Špiner, 
m. sikorová, p. tenorová, j. pejchal, m. tichý j. h. a další. 
režie m. pecko j. h. Inscenace získala Cenu novinářů 
za rok 2012!

t. karpianus / perný pernštejnský den 
hravá pohádková taškařice o tom, co se stane, když se 
při prohlídce hradu pernštejn zmocní zlobivý mazaný 
kluk kouzelného zvonečku a nejhezčí holky na hradě. 
v režii t. karpianus j. h. hrají l. mecerodová, m. sikorová, 
p. borovec a a. postler.

W. shakespeare / richard iii.
tragédie člověka, jehož jedinou láskou je nenávist… 
člověka, který chce vše, protože sám není ničím… který 
udělá vše pro to, aby měl moc, s mocí však nenadělá nic. 
v titulní roli m. mejzlík. režie z. dušek j. h.

t. Firth / hOlky z kalendáře
laskavá komedie vycházející ze skutečné události, 
která pojednává o obyčejných ženách, z nichž se díky 
aktům v charitativním kalendáři na čas staly celebrity. 
hrají j. janoušková, j. paulová j. h., d. Novotná, 
l. mecerodová, r. Chvalová, h. malehová j. h. a další. 
režie p. Novotný.

b. comden – a. Green – n. h. brown  
- a. Freed / zpívání v dešti
slavné muzikálové melodie, skvělá taneční čísla a zábava. Na- 
víc pořádná porce lásky ve filmových ateliérech hollywoodu 
v čase, kdy se rodil zvukový film. v hlavních rolích j. pejchal, 
j. musil, m. sikorová a p. janečková. režie p. Novotný.

s. thiéry   str. 20 –22
pOkusní králíci
absurdní komedie o nevšední návštěvě banky, kde 
je rázem všechno jinak! zbohatlík a. kraft si jde jako 
obvykle vybrat peníze, což roztočí kolotoč podivných 
situací. banku totiž odkoupila tajuplná banka indická… 
Na malé scéně hrají j. pejchal, m. tichý j. h., l. vlášková, 
l. mecerodová a p. Novotný. režie a. petrželková j. h.

a. christie / pOslední víkend
brilantně vystavěný příběh královny detektivního 
žánru poprvé na českém jevišti! lady angkatellová 
s manželem pozvou své přátele a příbuzné na letní 
sídlo nedaleko londýna. víkendový pobyt se však 
zvrtne – jak jinak: dojde k vraždě! kdo držel pistoli, z níž 
vystřelila smrtící kulka? hrají m. sikorová, z. bittlová, 
i. jirešová j. h., j. janoušková, j. vrána, m. mejzlík, 
v. dušek a další. režie p. ondruch j. h.

n. simon / apartmá hOtelu plaza
tři komediální příběhy o lásce, nevěře, rodičovské lásce 
a panice v luxusním apartmá číslo 719 hotelu plaza 
v New yorku. dvojice herců si v jednom večeru vyzkouší 
role stárnoucích manželů, svůdce a ženy z předměstí 
i zoufalých rodičů. hrají p. janečková, j. kalužný, 
p. tenorová a p. borovec. režie p. Novotný.

m. Čechová / tisíce let hudby 
aneb barOkO prO OkO
druhý díl dobrodružné cesty, při které s dětmi 
objevujeme pestrý a lákavý svět hudby a její vývoj! 
vašimi hravými průvodci spolu s muzikanty komorní 
filharmonie pardubice budou p. tenorová a m. mejzlík. 
režie j. uherová j. h.

molière / dOn juan 
vrcholná komedie velikána světového divadla o člověku, 
který překračuje všechny hranice. don juan je vášnivý 
svůdce žen. užívá si života bez výraznějšího cíle, uspo-
kojuje jen své potřeby, na druhé se neohlíží… v hlavních 
rolích l. Špiner a p. borovec. režie k. dušková j. h.
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PřIPRAVUJeme NA LISTOPAD

městské divadlO

sobota 2. 18:00  W. kohlhaase – r. zimmerová / štika k Obědu   
hrůzostrašná komedie o tom, že kdo jinému jámu kopá… hrají k. Fialová, l. Švormová, 
N. konvalinková a v. postránecký. režie p. háša. hostem Agentura Harlekýn, Praha.

pátek 8. 17:00  b. martinů – e. kolková – h. polanská turečková   
 kdO je na světě nejmOcnější? 
baletní pohádka z prostředí potrhlé cirkusové rodiny. Choreografie kombinuje akrobatické 
i gymnastické prvky a taneční formy cizích kultur. režie a choreografie h. polanská 
turečková. hostem Pražský komorní balet. Sleva 30% pro děti do 15 let! 

poNdělí 11. 19:00  kOmediOGraF – groteskní skeče a písničky o možném i nemožném  
kabaret v nejlepším slova smyslu. totální řachanda o dnešní době! hrají p. liška, m. daniel, 
j. polášek, t. matonoha, m. Chmelařová, m. ludvíková. scénář a režie l. balák a kol.

sobota 16. 19:00  petra janů a skupina GOlem   
koncert stálice naší populární hudby. pořádáno ve spolupráci s agenturou Vm art production. 

malá scéna ve dvOře

sobota 23. 20:00  maGnetik 
koncert skupiny magnetik, která je jedním z projektů multiinstrumentalisty a skladatele 
m. papalescu, jenž společně s dalšími muzikanty tvoří významné těleso na poli elektronické 
experimentální hudby. 

Neděle 24. 15:00  pOhádka O strašidelném nádraží 
pohádka plná písniček, kouzel, strašení i legrace. pro děti od čtyř let. hrají l. jurek, 
p. jurková a j. vlčková. hostem Divadlo Láryfáry, Praha.

  17:00  pOhádka O strašidelném nádraží 

změNa programu vyhrazeNa

magnetik štika k obědu
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rObert bellan v pardubicích pracuje na insce-
naci situační komedie a je to v pytli! svého oblí-
beného autora raye cooneyho, který je dnes již 
legendárním klasikem svého žánru. zajímavostí 
je, že právě tuto hru napsal se svým synem 
michaelem, úspěšným filmovým scenáristou. 
co z jejich společného pera vykrystalizovalo, 
uvidíte již od 19. října na prknech našeho divadla. 
věříme, že se touto netradiční komedií budete 
především velmi dobře bavit. na následujících 
řádcích vás pak na ni zve i pan režisér osobně.

pracuješ v našem divadle poprvé. co tě k nám 
nejvíce zlákalo k hostování? 
Práce, která člověka baví. když navíc přijde nabíd-
ka do tak krásného a úspěšného divadla, jaké je 
v Pardubicích, tak člověk rád takovou nabídku přijme. 

znal jsi dříve některé naše inscenace, byl jsi zde 
už někdy?
V Pardubicích jsem byl několikrát, ale především 
zhlédnout své inscenace Slováckého divadla na 
gRand Festivalu smíchu. Z toho jsem si obrázek 
o místním souboru moc neudělal (smíCh), ale udělal 
jsem si ho o divácích, kteří jsou divadelně připravení 
a vstřícní, což nebývá všude samozřejmostí. Je vidět, 
že si divadlo své diváky vychovalo a vychovává. 
Prvním kontaktem s pardubickým divadlem byly tak 
ukázky z inscenací domácího souboru, které jsem 
viděl při závěrečném galavečeru již zmiňovaného fes-
tivalu. ale když jsme začali připravovat obsazení naší 

komedie, tak jsem zhlédl téměř celý repertoár. 

co tě v něm nejvíce zaujalo? 
myslím, že všechny inscenace VČd mají vysokou úro-
veň, ale opravdu „unešený“ jsem byl hereckými výko-
ny v apartmá hotelu Plaza. a to jsem ještě neviděl 
pardubický komediální hit bláznivé nůžky a mužskou 
inscenaci dvanáct rozhněvaných mužů, na kterou se 
velmi těším, a taky jsem zvědavý na hru Pokusní králí-
ci mé kamarádky a kolegyně režisérky Petrželkové.

ve kterých divadlech jsi pracoval dříve?
od roku 2001, co se věnuji režii, jsem doposud při-
pravil celkem 26 inscenací v divadlech v uherském 
Hradišti, olomouci, ve Zlíně, Českých budějovicích, 
Příbrami, brně a v Praze. Za svoji domovskou základ-
nu ovšem považuji Slovácké divadlo v uherském 
Hradišti, kde jsem začínal s divadlem a zpočátku řadu 
let působil jako herec. 

právě ke slováckému divadlu se vážou tvé nejú-
spěšnější komedie, které mají neobvykle dlouhou 
životnost. například „1 + 2 = 6“ se hraje sedm 
let, nejdéle pak rychlé šípy, které lákají diváky 
již čtrnáctou sezónu. jsou dokonce nejhranějším 
titulem slováckého divadla všech dob. jak se to 
„přihodilo“?
Rychlé šípy vznikly původně na malé scéně Slovácké-
ho divadla z recesistické skupiny divadla Parodyje, 
která parodovala premiéry na velké scéně. Vznikalo 
vždy jedno jediné představení v klubu v den  � 
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konání premiéry jako taková náplň popremiérového 
večírku. diváka lákala ta protichůdnost a aktuálnost. 
například po šumaři na svatbě jsem napsal a reží-
roval Rumaře na stavbě nebo po dámě s kaméliemi 
dámu s camelkama. Z tvůrčího potenciálu tohoto 
„divadla“ přišla potřeba a poptávka připravit nějaké 
regulérní celovečerní představení. Potřebovali jsme 
téma, které by se dalo dobře parodovat a všichni by 
ho znali. Rychlé šípy byly mou oblíbenou četbou už 
v dětství, tak jsem napsal podle komiksu Foglara scé-
nář a mohlo se začít zkoušet. Počítali jsme s šesti až 
desíti reprízami, ale po první repríze bylo toto před-
stavení dlouho dopředu vyprodané, což trvá dodnes. 

říkal jsi mi kdysi takovou pikantnost, že tvůj teh-
dejší honorář za režii byl jen tisíc korun. pak ti ale 
autorské tantiémy z pěti uvedených verzí v růz-
ných divadlech vydělaly trochu více, ne?  
ano, tantiémy mi toto drobné příkoří dlouhodo-
bě vynahrazují – umožňují mi například dávat si 
v restauracích dvojitou přílohu. Hlavně mi ale pomá-
hají uspokojovat potřeby manželky s dcerou, které si 
oblíbily kosmetiku Lancôme a dior. (smíCh)

původně jsi byl, jak jsi již zmínil, hercem. co tě 
přivedlo k režii a proč jsi herectví opustil?
Protože jsem si jako dlouhohrající herec oblastního 
divadla začal uvědomovat jakousi vnitřní stagnaci 
a pohodlnost a cítil jsem potřebu se umělecky vyja-
dřovat ještě jiným způsobem než herectvím. toto 
rozhodnutí bylo hlavně o svobodě. Jako herec jsem 
byl zcela závislý na vůli režisérů a vedení divadla – 
režisér naproti tomu naplňuje především své vlastní 
představy a je tak mnohem svobodnější. na druhou 
stranu je na něm ale mnohem větší zodpovědnost, 
což je druhá stránka oné svobody. Příkladem budiž, 
že například po představeních jsem byl jako herec 
unavený, ale jako režisér jsem unavený nesrovnatelně 
více, protože „trpím“ za celou inscenaci a všechny 
herce a každou drobnou chybu a nedokonalost až 
sebezničujícím způsobem prožívám.

jsi známý především jako režisér specializující se 
na komediální žánr. jiné žánry tě nelákají? 
ne že bych se specializoval, ale divadla mě s nabídka-
mi na komedie oslovují! nejraději mám ovšem tragiko-
medie, z nichž mě v poslední době nejvíce naplňovala 
práce na inscenaci Pan kolpert, kterou jsem připravil 
pro zlínské divadlo, což je docela drsná cool dramati-
ka, ale zároveň jedna z mála s prvky humoru. Vtipné 
bylo i zkoušení. u nacvičování vraždících scén se stří-
kající krví jsme se fakt dost pobavili. a pobavil jsem 
i naši policii. Jednou jsem vezl autem na zadním seda-
dle nové rekvizity do hry jako zasouvací nože, škrtící 
drát, dusící igelit a umělou krev a stavěla mě pro 
rychlou jízdu silniční kontrola. Po zhlédnutí věcí na 
zadním sedadle jsem jim musel připadat jako masový 
vrah na cestách a zřejmě proto mne tak rychle pro-
pustili bez pokuty.

jaké jiné žánry či přímo hry by tě tedy lákaly?
Velice by mě lákal Shakespeare, rozumím mu a miluju 
ho, jen čekám, kdy to někdo z vedení divadel pochopí 
a osloví mě. (smíCh) Je neskutečné, že v jeho čtyři 
sta let starých hrách jsou zpracovaná témata lásky, 
humoru, tragičnosti… v podobě, která naprosto 
souzní s naší současností a bude aktuální zřejmě 
pořád. mám rád i v umění preciznost a dokonalost 
a Shakespeare prostě jako autor dokonalý je. Jo, 
a když už se ptáš, taky bych rád dělal nějaký muzi-
kál – třeba žánrově dokonalou Pomádu, kterou jsem 
v dětství miloval a viděl jako film snad desetkrát.

bavíš se u komedií pořád ještě i jako divák, když 
jsou náplní tvé profese?
Jasně, bavím se, u svých i u cizích, když to „funguje“. 
když se setká moje představa o humoru na jevišti 
s představou autorů a aktérů, pak se rád zasměju 
a nechám se bavit, jsem vděčný divák. 

v uherském hradišti máš svou divadelní základnu…
ano, i když jsem tam jen jako pravidelný host – diva-
dlo stálého režiséra nemá. S herci „na sebe dobře 
slyšíme“, cítím určité souznění, stejný způsob vnímání 
divadla. byl bych rád, kdyby k tomuto „souznění“ došlo 
i s pardubickým souborem. už teď, ale za sebe mohu 
říct, že mne všichni zúčastnění herci bez výjimky velmi 
mile překvapují svou profesionalitou a připraveností. 
Je to produktivní, protože i mne to potom nutí k „vyš-
ším výkonům“ a větší připravenosti a koncentrova-
nosti. dokonce mne tak inspirovali k zodpovědnosti, 
že každou zkoušku – u tohoto kritiky podceňovaného 
žánru situační komedie – začínáme nějakou citací 
z knihy Stanislavského herecké metody. (smíCh)

zůstal jsi v hradišti i bydlet. na rozdíl od většiny 
českých režisérů nebydlíš ve větším centru dění. 
proč?
Vyzkoušel jsem si to. bydlel jsem dva roky v Praze 
v době působení v městských divadlech pražských, 
ale překotný rytmus velkoměsta mi pro běžný život 
nevyhovuje. mám rád svůj klid, svou zahradu, grilova-
cí pergolu, vinný sklípek, tenisové kurty Pod lípama, 
svého automechanika, holičku, rybaření, golf, vše 
v jednom místě a na dosah.

režíroval jsi i v daleké kanadě, což se každému 
nepoštěstí. jak to vzniklo a probíhalo? 
Pozvali si mně na dva měsíce divadelníci-krajani 
z vancouverského divadla theatre around the Corner, 
abych s nimi nazkoušel tenora na roztrhání. byly to 
krásné prázdniny a hodně zážitků. Po návratu jsem 
o tom měl dokonce dvakrát povídání v radiu Český 
rozhlas na téma: kanada – divadlo, město, moře, hory.  

takže jsi nejen režíroval, ale i cestoval? 
Hlavně. o divadle to ani moc nebylo. Herci byli nor-
málně zaměstnaní, zkoušelo se maximálně tři večery 
týdně, takže jsem podnikal s kamarádem (asistentem, 
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kterého jsem si přivezl z Čech) všechno možné – od 
golfu, návštěvy karaoke v barech na pobřeží, turis-
tiky až po takové atrakce, jakou je například lov 
lososů a tresek z člunu na moři. dostali jsme se i do 
hor nedaleko Whistleru, kde jsme na deset metrů 
potkali medvěda. naštěstí si nás nevšímal. Zřejmě 
byl vegetarián, protože se věnoval jen požírání trávy 
z paseky… 

někteří režiséři jsou typičtí svou impulzivností. 
Často na herce křičíš?
během zkoušení ne. křičím až v generálkovém týdnu, 
když to jako většina režisérů „nestíhám“ a vybíjím si 
tak vztek na nebohých hercích. Jinak jsem ale příz-
nivcem pozitivní atmosféry na pracovišti a myslím si, 
že i umění jde dělat efektivně bez toho, aby všichni 
během procesu umělecky i lidsky „trpěli“. Jsem rád, 
když mě to baví a baví to i herce a můžeme si to 
společně užít.

sleduješ své inscenace i po premiéře? chodíš na 
takzvané „dozory“?
tak technicky to u všech mých inscenací není tak 
úplně možné, ale obecně samozřejmě platí, že každá 
inscenace se vyvíjí dál s divákem a je potřeba na ní 
pracovat. Zvlášť u komedií, kdy reakce diváků teprve 
ukážou, co skutečně funguje a co je potřeba změnit 
či upravit, případně nahradit. Problém u pohostin-
ských režií je, že nemám ta představení po premiéře 
tolik pod kontrolou, což mne mrzí. u situační kome-
die je totiž důležité „řemeslo“, vypracovanost, přes-
nost gagů na centimetry, je to něco jako hodinový 
stroj, kde musí všechna kolečka přesně zapadat. 
někdy jediný rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným 
představením je ten, že režisér je nebo není během 
repríz ochotný vzdát se svých původně „sebegeniál-
nějších“ nápadů a řešení a nahradit je jinými – třeba 
ne tak efektivními ale přesně fungujícími v „hodino-
vém strojku“ inscenace. 

jaké řešení jsi tedy zvolil pro komedii a je to 
v pytli!? 
Řešení pořád ještě nalézáme. Základem ale je, že 
víme, doufejme, co chceme divákovi sdělit a jaké 
prostředky k tomu použijeme. důležité je ctít žánr 
a autora. Právě u tohoto typu situační komedie není 
tolik prostoru pro vlastní fantazii, ale jde především 
o to co nejpřesněji reprodukovat autorovo dílo. 
Samozřejmě ale nějaký ten prostor pro tvůrčí práci 
taky existuje – například při práci na mimoslovním 
jednání postav, vytváření nových gagů nebo při výbě-
ru a používání scénické hudby.

jaká by tedy měla být hudba v této inscenaci? 
měla by být jednak současná, moderní a jednak inspi-
rovaná balkánským folklórem. od dob kusturicových 
filmů s hudbou gorana bregoviće to sice v divadle 
a ve filmu je poměrně častá a módní záležitost, ale 
vzhledem k tomu, že dvě ze stěžejních postav naší 
hry jsou kosovští albánci, kdy navíc jedna z nich je 
muzikant-trumpetista, tak se toto řešení nabízí.

proč ses rozhodl právě pro spolupráci s hudebním 
skladatelem Ondřejem brzobohatým?
Protože ondra je skvělý muzikant a skladatel. 
navíc už jsme spolu dvakrát spolupracovali: sklá-
dal mi hudbu do hry klec bláznů v divadle Radka 
brzobohatého a ke hře 1 + 2 = 6 ve Slováckém diva-
dle. Jen škoda, že poslední dobou má čím dál míň 
času a je dost těžké ho „dostihnout“. navíc má teď 
nějaké nové děvče, kterému se hodně věnuje, což lze 
pochopit. Zvlášť, když se jedná o miss World. (smíCh)
 
zakončeme náš rozhovor ale v jiné oblasti: nejsi 
dnes už jen hercem a režisérem, ale vrhnul ses 
i na pole literatury. v současné době ti vyšla 
knižní prvotina s nekonformním názvem normální 
debil, která, jak se zdá, má velmi příznivé ohlasy. 
jak tě napadlo pustit se do spisovatelské práce? 

nebylo od začátku mojí ambicí stát 
se literárním autorem, ale psal jsem 
si spíš jen tak do šuplíku vtipné oka-
mžiky ze svého dětství a jinošství, 
byl to takový jakýsi způsob auto-
terapie – vyrovnání se s následky 
tradiční výchovy rodičů. (smíCh) taky 
jsem si pohrával s myšlenkou, že 
z toho někdy udělám divadelní hru, 
ale náhoda (tlak investora) tomu 
chtěla, že knížka vyšla dříve. no 
uvidíme. V současnosti nemám čas 
se divadelní verzí zabývat, ale třeba 
někdy v budoucnu…

a co kdyby náhodou právě u nás, 
ne? tvé knize i naší inscenaci 
přeji „zlom vaz!“ a tobě ještě 
hodně „dlouhožijících“ inscenací!

zdj

PŘi PŘiJímání diVáCké Ceny PRo komedii tenoR na RoZtRHání na gRand FeStiVaLu 
SmíCHu 2010, Foto m. kLíma
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Ze ZáKULISí

neděLní PoPoLedne 1. ZáŘí RoZZáŘiLa SmS od kRiStiny 
JeLínkoVé, Jež ZkRáCeně ZněLa: Jako VZoRný Student Se HLáSím 
do škoLní doCHáZky žiVota! matouš (3,30 kg a 51 Cm) 

dLouHoLetý inSPiCient JindŘiCH kRatoCHVíL a Vašek dušek 
oSLaViLi na PoČátku SeZóny SedmdeSáté naRoZeniny. na 
oSLaVě V diVadeLním kLubu Pak Všem ZPíVaLi: PětatŘiCátníCi, 
CHLaPCi Jako kVět…

PRemiéRu baLady PRo banditu V měStSkém diVadLe naVštíViL 
i autoR LegendáRníHo muZikáLu miLan uHde, JeHož SLoVa 
CHVáLy PotěšiLa neJen RežiSéRa miCHaeLa taRanta. 

4. ZáŘí – V den ZaHáJení Zkoušení komedie a Je to V PytLi! – Se 
V kReJČoVně konaLa PŘedáVaCí PoRada koStýmů VýtVaRniCe 
šáRky beLLanoVé (na FotogRaFii uPRoStŘed S VedouCí gaR-
deRobiéRkou maRií diVišoVou a VedouCí kReJČoVny Janou 
koSeJkoVou).

V RámCi dnů eVRoPSkéHo dědiCtVí JSme 8. ZáŘí oteVŘeLi naši 
„diVadeLní kuCHyň“. ZáJemCe ZákuLiSím PRoVáděLi i Láďa 
šPineR S PetRou JaneČkoVou, kteRým PomáHaLa dCeRka 
kaRoLínka. 

V PoLoVině ŘíJna Vám PŘedStaVíme noVou Podobu inteRneto-
VýCH StRánek diVadLa, kteRou běHem ZáŘí V PRaZe doLaďoVaLi 
gRaFiČka běta HaRVanoVá, PRogRamátoR Jan JaRČík a PR mana-
žeR diVadLa Radek Smetana.
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O tom, jak se dá vypočítat 
pozemková daň na malé scéně 
ve dvoře, se můžete přijít 
podívat již 7. října, kdy uvidíte 
tragikomické drama ze života 
jednoho manželství, které stále 
trvá, byť se oba manželé vzá-
jemně nenávidí, už dávno spolu 
přestali mluvit a jejich spojení 
s realitou zajišťuje jen sledování 
mexických telenovel. ale jak je 
vlastně mohou sledovat, když 
ani nemají televizi? Fantazie je 
mocná a hranice mezi realitou 
a snem také. 
navštivte napínavé partnerské 
drama z tajemného lotyšska, 
které vás buď bude varovat 
před možnou krajní budoucnos-
tí, nebo vám vaši přítomnost 
odkryje v tom nejhorším mož-
ném světle. ale život je přece 
i tak krásný, ne?
O pozemkové dani jsme si 
povídali s režisérkou tohoto 
inprojektu barbarOu herz, 
absolventkou režie na brněnské 
jamu. 

právě dokončujete studium režie 
na jamu. proč jste se vůbec 
před lety pro režii rozhodla? 
když jsem beznadějně zamilovaná 
do světové literatury nastoupila 
na pražskou FF uk, přineslo to 
s sebou jeden mimoděčný fakt. 
Začala jsem prvně v životě cho-
dit do divadla, prakticky denně. 
nejprve to byl šok – a ten velmi 
rychle vystřídala potřeba v duchu 
přerežírovávat místa, kde něco 
nefungovalo, drhlo či se nedostá-
valo. Pak jsem trochu z recese 
vytvořila experimentální inscenaci, 
montáž ze staroseverské litera-
tury. najednou jsem vedla herce, 
vymýšlela scénografii, hledala sty-

lizace. Zahráli jsme to v eliadově 
knihovně divadla na zábradlí a já 
nesla přihlášku na režii.

jaké nejdůležitější poznatky 
o divadle vám studium přineslo?
touhu po tvůrčím dialogu, to 
mě nikdy dřív nenapadlo. Stále 
všechny prosím, aby přišli s lepším 
nápadem, než kterého jsem schop-
na. a někdy to vyjde a všichni se 
pak mohou přetrhnout a nechtějí 
odcházet ze zkoušek, včetně mě. 
Pak je to fascinace hercem. Stačí 
tak málo, aby hráli jak o život, 
s vědomím, že o něco skutečně 
jde. to je vlastně i třetí poznatek: 
nemá pro mě smysl dělat divadlo, 
kde by nešlo o něco podstatného. 
Pro diváka musí mít smysl, aby 
strávil svůj večer s námi a ne sám.

jakými tituly jste na jamu 
absolvovala?
během celého svého studia uma-
nutě experimentuji s autorskou 
tvorbou. Je jen málo pravidel-
ných textů, které mě skutečně 
oslovily, jako třeba před rokem 
gombrowiczova Svatba. Rozhodla 
jsem se tedy, že do marty půjdu 
s maximálně osobní výpovědí 
a hraničním divadelním tvarem. 
S dramaturgem jsme se rozhodli 
vytvořit scénickou esej Zpráva 
o svatém kárání na téma těla 
a tělesnosti a strachu z prázdnoty, 
která nás vede ke stále většímu 
hladu a výkonu. tvar jsme tomu 
dali v podobě scénického komiksu 
a zapojili filosofii markýze de Sade, 
Franze kafky a Foglarových Hochů 
od bobří řeky. a celou druhou polo-
vinu nám herci improvizovali a při-
nášeli svou vlastní zprávu o těle. 
občas tedy odcházeli diváci s tím, 
že byli na skvělé grotesce, občas 

s pocity velmi existenciálními. Pak 
jsem ještě v rámci druhého projek-
tu, kterým byl večer na téma horor, 
připravila inscenaci dracula (horror 
psychoanalytický). to už jsme si 
vlastně jen hráli. Je zábavné číst 
brama Stokra freudovskou optikou.

ve svých inscenacích experimen-
tujete a autorsky hledáte nové 
tvary. jaká máte pro svou tvor-
bu hlavní kritéria, zásady?
musím vědět, že titul či téma 
má smysl. tady a teď, pro mě, 
pro herce a pro diváky. občas 
v žertu prohlašuji, že dramaturgie 
je jediný koníček, na který mám 
čas. Přítomný spodní proud je asi 
první kritérium. a režijně? usiluji 
o maximální zapojení herce, jeho 
osobnosti a nejradši jsem, když se 
herci odváží vstoupit se mnou na 
tenký led něčeho nového. a stejně 
tak stojím o pozvání diváka, aby 
se aktivně podílel na tom, co právě 
probíhá. V tom jsem fascinována 
současným německým postdra-
matickým divadlem, které bere 
publikum jako rovnocenného spolu-
tvůrce. a vůbec není potřeba, aby 
se zvedal, něco říkal či dostával 
pudink. 

jde vám vždy především o osob-
ní výpověď?
naprosto. Pouze v maximální prav-
divosti a osobním otisku se z mého 
pohledu otevírá prostor k tomu, 
aby se diváci následně skutečně 
radovali nebo byli hluboce zasa-
ženi. to, myslím, nejde v rovině 
obecných pravd a přibližností, byť 
třeba hezky udělaných. musíte mít 
pocit, že to, co vidíte na scéně, 
je vám důvěrně známé, možná až 
příliš. a nezáleží na míře grotesky, 
absurdnosti či stylizace. �

Vyměřte si spolu s námi 
PozemkoVou daň 
na malé scéně ve dvoře! 
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lákaly by vás třeba i ryze žánro-
vé tituly?
Jistě! Však já stále doufám, že čas 
od času narazím na titul, u něhož 
si řeknu: Skvěle! toto má smysl 
hrát. Pro mě je to vlastně příjemné 
oživení. mám velmi ráda absurdní 
humor, iracionalitu a zajímavou 
práci s jazykem. Proto mě bavil 
gombrowicz, stejně jako se velmi 
těším na Pitínského Pokojíček, 
který mě teď čeká. a přesně z toho 
důvodu mě zaujala i Pozemková 
daň. mimořádně kvalitní text!

s formou scénického čtení jste 
se už někdy setkala?
už dvakrát. Prvně to bylo v Huse 
na provázku v rámci cyklu scé-
nických črt českých premiér Jirka 
kniha hledá autora. byla jsem 
tehdy teprve ve třeťáku. Všechny 
proto Vladimír morávek šokoval, 
když si mě vzal mezi ty velké 
režiséry zvučných jmen. šlo o hru 
daniely Fischerové dvanáct způ-
sobů mizení. Herci byli mimořádní, 
nechali se natolik strhnout, že se 
to za týden prakticky celé naučili. 
Vznikl tam maximálně vizuální kus, 
s hudbou a světly, navíc podpořen 
geniem loci skladu kulis. Je to 
jedna z mých nejlepších divadel-
ních vzpomínek. malý zázrak, na 
který stačil týden času. Prošlo mi 
tedy i to, že v rámci scénického 
čtení nemělo několik herců vůbec 
žádný text, jen klaunská surreálná 
intermezza. 
Podruhé to bylo ve Zlíně. tam se 
jednalo o cyklus evropské drama-
tiky. Já byla po návratu ze stáže 
v krakově a dostala nabídku dělat 
Velký polský večer. i zde jsme si 
hráli. Hru andrzeje Stasiuka noc 
jsme zkrátili asi na polovinu, až se 
z novinářské úvahy stalo zábavné 
divadlo. Celé jsme to oděli do 
polské bílo-červené. Herci sice 
glosovali, že nám chybí už pouze 
točna, ale i oni nakonec přistoupili 
na fakt, že čtení se zdaleka nemu-
sí držet okolo stolu. i na Zlín tedy 
ráda vzpomínám.

jak k této práci, v porovnání 
s prací na běžné inscenaci, při-
stupujete?
není pro mě rozdílu. Chci pro 

diváka maximální zážitek. když se 
rozhodnou i herci, že mají chuť do 
toho adrenalinového maratonu 
naplno vstoupit, a není jim líto, že 
se to zahraje jen jednou, dvakrát, 
je to skutečně možné.

jakou divadelní stylizaci si zřej-
mě vyžádá hra pozemková daň, 
kterou u nás připravujete?
Pozemková daň v sobě nese mé 
nejoblíbenější téma, zpochybnění 
toho, co je vlastně pravda. nevíme, 
zda si z nás postavy tropí žerty 
– nebo spíše autorka – anebo je 
to přesná reakce na podivnost 
věcí, které nás běžně obklopují. 

obsahuje černou, lehce mrazivou 
komiku, ne nepodobnou tomu, 
když si člověk bláhově pustí 
zprávy. Jde o zvláštní, znepoko-
jivý svět, který důvěrně známe 
– a lotyšské reálie jsou jen pří-
jemným kořením. Přitom se zdá, 
že jsme omylem vešli do filmu 
davida Lynche. takový svět nejde 
jen přečíst, ten musíme divákům 
ukázat.

ve hře mimo jiné vyplouvají 
na povrch staré křivdy a viny, 
které si postavy prozrazují. má 
podle vás vůbec smysl vracet se 
k minulosti?

ba
Rb

aR
a 

He
RZ
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Samozřejmě. Vždyť stejně neděláme nic jiného. 
do pětatřiceti se prý člověk vyrovnává se vztahem 
s rodiči. ač vyrovná či nevyrovná, přibírá v průbě-
hu života už jen další kostlivce a podkobercová 
tajemství, aby mohlo do konce života stále něco 
vyplouvat na povrch. bez toho bychom nemohli jít 
dál. Vyrovnávání, smiřování, odpouštění. a nejde jen 
o sféry osobní a rodinné. kdo z nás neřeší, co jsou 
Češi vlastně zač. Jak jsme se chovali v minulosti, 
za co si sebe jako národa můžeme vážit. Jestli nás 
provokuje označování za švejky, anebo je nám to 
lhostejné. těžko soudit, zda nahlížení minulosti 
dokáže změnit budoucnost a vede k lepším řešením. 

ale osobně si myslím, že nelze před tím podstatným 
utíkat. Je důležité nebát se platit za chyby, dobrá 
i špatná rozhodnutí. naše Pozemková daň je přesně 
o tom – zábavné a kruté nahlížení na všechny kost-
livce, co vypadli z příliš napěchované skříně. nejde 
o historii ani ekonomii. Pouze o lidskou duši, nejsmys-
luplnější divadelní téma. zdj

spoNzor 
pořadu

PARDUBICe HRAJí OPěT (V) HRADCI
Již podruhé otevíráme v hledišti klicperova divadla 
speciální předplatitelskou skupinu, která královéhra-
deckým zájemcům nabídne nejpopulárnější inscenace 
pardubického divadla za zvýhodněnou cenu! diváci se 
v letošní sezóně mohou těšit na laskavou i dojemnou 
komedii holky z kalendáře s hostující Janou Paulovou 
v jedné z hlavních rolí, nové zpracování příběhu 
legendárního svůdce žen dona juana s nejoblíbe-
nějším hercem VČd Ladislavem špinerem a známou 
francouzskou komedii blbec k večeři, ve které se 
v hlavních rolích výborně doplňují martin mejzlík 
a alexandr Postler.
první představení tohoto mimořádného abonent-
ního cyklu se uskuteční již v sobotu 2. listopadu 

v klicperově divadle, kdy diváky jistě dobře pobaví 
Holky z kalendáře. Pokud máte známé či příbuzné 
v sousedním Hradci králové, pozvěte je na pardubické 
divadlo…
Vstupenky na představení lze zakoupit i jednotlivě, ale 
abonmá zaručuje slevu více než 20%! navíc je perma-
nentka přenosná (majitel ji může darovat nebo půjčit) 
a zaručuje stálé místo v hledišti klicperova divadla. 
Předplatné získáte v předprodeji Východočeského 
divadla, kde vám bližší informace podá Ludmila konva- 
linová (tel. č. 724 142 828, email konvalinova@vcd.cz),  
nebo v informačním centru v Hradci králové na 
gočárově třídě. Lze ho však také objednat on-line na 
adrese www.vcd.cz. RaS

R. CHVaLoVá, J. PauLoVá, J. VRána, H. maLeHoVá, d. noVotná, L. meCeRodoVá a J. JanouškoVá, hOlky z kalendáře, Foto J. VoStáRek
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martin mejzlík: až do téhle výšky jsme se 
vyškrábali při našich letních výšlapech v krkono-
ších. Zbytek prázdnin jsme trávili na chalupě ve 
Vápenném Podole. 

Setkání v divadle po prázdninách se vždy nese ve znamení příjemných vyprávění zážitků z léta, všichni jsou 
odpočatí, usměvaví, plní síly do další sezóny. Úsměvy na tvářích zaměstnanců divadla byste však viděli i na 
konci desetiměsíčního divadelního maratónu při tradičním červencovém opékání prasete (v minulé sezóně 
poprvé divočáka) v dílenském dvoře, jen té energie do práce se už pomalu nedostává a všichni se těší na „dobití 
baterek“ během prázdnin! Jak je někteří z herců letos trávili, kde byli, co zažili a jaké dojmy si odnesli? o to se 
s vámi rádi podělí… RaS

vašek dušek: Původně jsme měli v plánu cestu 
kolem světa na jachtě mého kamaráda Horáčka, ale 
z časových důvodů to nevyšlo. tak jsme podnikli 
několik loveckých výprav v tuzemsku a takhle to 
dopadlo… 

jan hyhlík: Po Richardu iii. a hrdinovi románu 
bílá velryba jsem se konečně dostal do stavu, kdy 
už zase skáču přes kaluže. Po dovolených s pobyty 
na operačních sálech a v rehabilitačních ústavech 
vám snad příští rok budu moci – díky náhradním 
dílům v podobě nových kyčelních kloubů – poslat 
pozdravy konečně z divadelních prázdnin trávených 
mou nejoblíbenější turistikou! 
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pepa pejchal: Letošní dovolenou jsme 
s manželkou dájou prožívali u příbuzných, ať už 
v Českém krumlově, nebo na chalupě v Příluce. 
S přáteli jsme vyrazili na několik výletů z Valaš-
ské bystřice do okolí, například do štramberka. 
také jsme navštívili vodní zámek Červená Lhota. 
a tato fotografie je od rybníka Volmanec u města 
Počátky, odkud také pochází část mé rodiny.

zdeněk rumpík: Poprvé v životě jsem uvěřil pohádce! díky organizaci mé ženy jsem lapal po dechu v „zemi 
ohně a ledu“ na islandu a korunou byl let do grónska mezi inuity, kry a psy husky. Různá lávová pole, sopky, 
gejzíry, výlety po ledovcových jezerech, ledovce, vodopády… a k tomu úžasné skloubení hypermoderní archi-
tektury s tradiční, vstřícní lidé, absolutní čistota… Veškeré předchozí cesty zapomenuty a za třetinovou cenu 
– neberte to! 

lexa pOstler: Pardubicko-jesenické volání o pra-
covní pomoc vyslyšel až herec v brně! 
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jindra janOuškOvá a petr dOhnal: Cyklistic-
ké stezky po moravských sklípcích, návštěvy hradů 
a zámků, surfování a sjíždění slapské kaskády kaju-
tovou lodí, i s našimi holkami, až do totálního zničení 
motoru. Hodně návštěv kamarádů a zdokonalování 
se v grilování, navíc výjezd na divadelní festival 
v polské kudowě Zdroji. to je potvrzení pravdy, že 
všude dobře, doma nejlíp, a zjištění, že díky vlastní 
úrodě vína se letošní divadelní sezóny rozhodně bát 
nemusíme…

martina sikOrOvá: Letošní prázdniny pro mě byly hlavně o odpočinku. navštívila jsem chalupy přátel, samo 
sebou taky rodinu na moravě a na závěr se mi ještě poštěstilo zúčastnit se meditačního semináře v klášteře 
v želivi. krásné léto… moje fotka z prázdnin je zároveň pozdravem pro Jirku kalužného: Jirko, tentokrát oprav-
du na vyhlídkový let v helikoptéře, heč! :-)

petra tenOrOvá: Letošní prázdniny byly ty nej-
nádhernější, jaké jsem zažila! Poprvé za mnou přijel 
můj partner na Častoboř. Poprvé jsem byla v Plzni. 
Poprvé jsem viděla křižíkovu fontánu (a zhlédla 
všechny produkce několikrát). Poprvé jsem ochutnala 
margaritu. Poprvé jsem natáčela klip pro kapelu. 
Poprvé jsem jezdila na motokárách. Poprvé jsem byla 
v africe a poprvé viděla fata morgánu. Letěli jsme 
s Jírou, Valim a kristiánem do tunisu a bylo to úžas-
né. byli jsme na Sahaře a jezdili džípem po dunách, 
navštívili jsme oázy, uprostřed pouště jsme si na vel-
bloudech dali cigáro. :-) Viděli jsme koloseum, přivezli 
jsme dvě kila úžasnýho koření, jezdili na matracích 
po moři a vyhráli jsme i taneční soutěž. ale hlavně 
jsme byli pořád všichni spolu a to je to nejvíc! a ještě 
jedno poprvé… Poprvé se mi do tohoto článku neve-
jdou všechny zážitky, co z prázdnin mám. :-)



17

lída vláškOvá: konečně! Letošní prázdniny se 
nesunuly po vyježděných kolejích úklidu, Prahy 
a nicnedělání, i když i toto proběhlo. Po letech jsem 
se vypravila na Hlubokou nad Vltavou, místa mých 
dětských prázdnin, prošla celé město přes zámek, 
kde jsem i dvoje školní prázdniny prováděla, znovu do 
Zámostí, do domu mé tety a kdysi mého otce i praro-
dičů. Fotila jsem o sto šest: zdymadlo na Vltavě, pod 
nímž jsem se učila plavat, kostel na náměstí, rodný 
otcův domek, pejsky, kteří ho chránili, a hlavně zahra-
du a krásné noční mračno. druhý den jsem dorazila 
do Prahy, kde mě očekávala dávná kamarádka ze škol-
ky v pražských Jinonicích. (netušila jsem, že může být 
někdo ukecanější než já, a tak asi jejího manžela mu-
sela slušně brnět hlava.) na závěr mě moji hostitelé 
odvezli do babic, do domu kolegyně kláry Sochorové, 
a já si vezla do Pardubic pětitýdenní černou kočičku, 
které jsme dali jméno yuri. takže máme o zábavu 
postaráno. netušila jsem, jaký milovaný bič si na sebe 
pletu… už jsme měli koťata čtyři, takže – pfff! – jaký 
problém s jedním?! takovou vichřici jsem nečekala. 
okusuje nás jak kuřecí stehno, loví nohy (jauvajs!), 
padá z neuvěřitelných míst a nepříčetně štve starší 
kočku martinku. opatruj yuri strážný anděl!

pepa vrána: Léto mi tentokrát zas trochu protek-
lo mezi prsty. kromě kouzelného týdne na chatičce 
příbuzných na dalově poblíž šternberka na moravě 
a týdne minitábora v hronovském kosovu jsem ho 
trávil celé, rovněž s dcerou Stázičkou a také mojí 
maminkou, na chalupě u Hory kutné. díky vedrům 
nesplněné naplánované úkoly, ale zas chvíle na krás-
ném čáslavském koupališti, tRX pod ořechem, čtení, 
trocha nostalgie… Pár výletů, pár dní natáčení, pár 
setkání… Jako tady se Stáňou Jachnickou v karlín-
ské pivnici, kterou manželé Jachničtí spoluvlastní. 
Pohoštěn jsem byl královsky! na bradě není pivní 
pěna, leč stařecký vous…

dáša a pavel nOvOtní: Prázdniny roku 2013 
jsme brali vlastně jako bonus, protože jsme zvyklí, 
že když se něco slíbí, má se to dodržet, a mayové sli-
bovali ten konec světa… nakonec se zmohli jen na 
agrosymboly čili kruhy v obilí, které se nám objevily 
kousek od kunštátu. takže jsme relaxovali prací na 
chatě, a kdyby nám teď, po návratu do Čech, někdo 
tvrdil, že jsme se zrekreovali, nebyl by ani jeden 
z nás dvou dalek toho, aby mu způsobil vážné zra-
nění. Zkrátka jsou ty prázdniny čím dále tím kratší 
a všecko se stihnout nedá, ani když si odpustíte 
válení u moře. ale co, za chvíli jsou Vánoce, a pro-
tože mayům se věřit nedá, pomalu se chystáme na 
prázdniny roku 2014… 
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na kunětické hoře se v červnu zapálily ohně, nala-
dily struny a sezvali diváci k premiéře muzikálu 
balada pro banditu. v hlavní roli nikoly šohaje 
hostoval hradecký herec tOmáš lněniČka, který 
však velmi rychle zapadl do pánské šatny pardu-
bického souboru. tomáš je výrazný herec, nepře-
hlédnutelný, zjevem až hřmotný, přitom vtipný, 
v soukromí působí něžně, téměř krotce. rozhodně 
velmi sympaticky. zkoušel tak, jak časově stí-
hal, hru, kterou dobře znal, protože ji léta hrál 
i v klicperově divadle. a nikdy s ním nebyly problé-
my. myslím, že si ho všichni oblíbili. ale jak vnímal 
on nás a naše divadlo? zeptala jsem se ho po záři-
jové premiéře balady v městském divadle.

tomáši, máte za sebou premiéru balady pro 
banditu, ve které s honzou musilem alternujete 

hlavní postavu nikoly šohaje. jaké budou vaše 
vzpomínky na tuto spolupráci s východočeským 
divadlem?
moje vzpomínky budou vesměs kladné. byla to krátká 
a intenzivní spolupráce, během které jsem stihl 
poznat velmi fajn lidi v hereckém souboru i mimo něj, 
díky za to! 

v čem je pro vás, pro herce, největší rozdíl v bala-
dě, která se hrála na kunětické hoře a v městském 
divadle. a kde se vám hrálo lépe, nebo – chcete-li 
– kde vám bylo příjemněji?
každé místo má svoje kouzlo, ale pokud si mohu vy-
brat, upřednostnil bych kunětickou horu. balada pro 
banditu je pro venkovní prostor ideálním představe-
ním a já jsem velmi rád, že jsem si mohl v režii michae-
la taranta baladu na takovém místě zahrát.

V Pardubicích jsem 
poznal fajn lidi!
… říKá TOmáŠ LNěNIčKA 

Foto J. FaukneR
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není žádným tajemstvím, že jste nikolu šohaje 
už hrál ve svém mateřském klicperově divadle 
v hradci králové. inscenaci jsem svého času 
viděla, je to už asi čtrnáct let. režisérem byl 
tehdy karel brožek, a i když si to představení už 
detailně nevybavuji, pamatuji si na velmi konkrét-
ní divadelní poetiku pana brožka. jak vy na tuto 
inscenaci vzpomínáte? 
Představení jsem miloval, byla to moje srdeční záleži-
tost. navíc jsem byl o třináct let, tři děti a manželku 
mladší, krásná doba. S karlem jsem dělal rád, je to můj 
kamarád a dodnes se velmi rádi potkáme u sklenky 
Jamesona.

Objevila jsem informaci, že hostujete i v baladě 
pro banditu režiséra vladimíra morávka v brněn-
ském divadle husa na provázku. byl to záskok, 
nebo ještě pořád tuto roli hrajete? znamená to, 
že máte momentálně v repertoáru dvě rozdílné 
balady?
byl to záskok s příslibem další spolupráce na této 
baladě, ale bohužel jsme nenašli shodné termíny. Hrál 
jsem ji tedy jen dvakrát v Hradci a asi třikrát v brně. 
V současné době tedy hraji pouze v jediné baladě, a to 
v té vaší.

v čem jsou, podle vás, poetika a inscenační postu-
py michaela taranta jiné či výjimečné, kdybyste je 
měl srovnat s postupy režisérů brožka a morávka? 
na to bych nerad odpovídal, všichni tři stále ještě žijí 
a režírují. (smíCh)

jak se vám zkoušelo v divadle, které je jenom 
pár kilometrů od vašeho domácího prostředí, ale 
přesto je tak jiné než klicperovo. nebo to tak 
nevnímáte? 
Co se týče práce, tak záleží na režisérovi a hereckém 
souboru, a je úplně jedno, zda zkoušíte v Hradci, Par-
dubicích, Českých budějovicích nebo třeba v brně. 
Zkoušelo se mi u vás stejně dobře jako v Hradci.

poprvé jsem vás zaznamenala před šestnácti lety 
v muzikálu singoalla a velmi jste na mě zapůsobil 
(soudě podle toho, že si vás ještě po tolika letech 
v postavě asima vybavuji). pak jste mě zaujal jako 
jeník v prodané nevěstě. po mnoha letech přišel 
pro mě nezapomenutelný petr kolář, majitel pře-
sušené trvalé v drábkově inscenaci noc oživlých 
mrtvol. ve všech rolích jste zpíval. mám pocit, 
že je vám muzikál a hudebně dramatické divadlo 
žánrově blízké…
to byla asi jen shoda náhod a nikdo lepší v tu dobu 
asi nebyl po ruce… ale jo, máte pravdu, jednou za čas 
muzikál neuškodí. 

zkoušel jste s mnoha režiséry – například s pete-
rem Gáborem, radovanem lipusem, ivo krobo-
tem, jakubem korčákem, vladimírem morávkem, 
martinem stropnickým, ivanem rajmontem či 

davidem drábkem. na kterého z nich nejraději 
vzpomínáte?
na to mohu odpovědět jedině tak, že na všechny 
režiséry moc rád vzpomínám. (smíCh)

jezdíte se dívat na představení do jiných měst 
a divadel? 
nejezdím, divadlo jezdí za mnou. mám štěstí, že se 
u nás každoročně konají dva festivaly, během kterých 
stihnu zhlédnout pár představení a pozdravit kamará-
dy z jiných divadel.

koketoval jste někdy s myšlenkou, že opustíte 
klicperovo divadlo? 
V klicperově divadle jsem už dvacet let, a tak už se 
cítím být i trochu Hradečákem. město i divadlo mám 
rád a stěhovat se se svojí mnohačetnou rodinou by 
mi vzalo poslední zbytky sil, protože jsem se během 
svého divadelního života stěhoval už dvanáctkrát!

na kterou ze svých rolí byste mě (nebo naše 
čtenáře) pozval do divadla? hrajete v marilyn, 
žebrácké opeře, richardovi iii., kouli, v noci 
oživlých mrtvol… 
Z těch, co jste vyjmenovala, bych vás i čtenáře pozval 
na všechny, ale Petr kolář je Petr kolář! (smíCh)

je to přesně šest let, co jste se oženil se svou 
partnerkou zdeňkou, a to přímo na prknech 
klicperova divadla. Oddával vás váš ředitel, který 
je zároveň zastupitelem města. co ještě prozradí-
te ze svého soukromí? 
že jakmile přijdu domů, stává se ze mě otec na plný 
úvazek, máme dvě malé děti a v prosinci čekáme 
třetí, čili na letošní Vánoce asi nikdy nezapomenu! 
(smíCh)

jak trávíte volný čas? 
Jaký volný čas…?!

co vás v divadle a v životě v poslední době nejvíce 
pobavilo?
nedávno mě hodně pobavila otázka mého čtyřle-
tého syna, který se zcela vážně zeptal, jak velkého 
piňďoura má obr?

Čeho nejvíce litujete? 
že jsem si děti nepořídil dřív. Ve čtyřiceti je to už 
trochu vyčerpávající…

máte nějaké neřesti?
klasicky divadelní – pivo a cigarety.

co vás teď čeká v divadle? zkoušíte něco nového?
Čeká mě role obrovského rozsahu čítající asi osm 
vět v Sestupu orfeově od tennessee Williamse. asi 
se uzkouším k smrti. už teď se těším na premiéru… 
(smíCh)

jau
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na konci minulé divadelní sezóny jednu z repríz 
inscenace pokusní králíci navštívil samotný autor 
hry sébastien thiéry. při této příležitosti jsme 
mu zvědavě položili několik otázek. jak vidno, své 
cesty až z paříže do pardubic vůbec nelitoval.

viděl jste již několik inscenací své hry pokusní 
králíci. mohl byste je porovnat s tou naší? a v čem 
spatřujete případné rozdíly?
většina inscenací této hry byla především více realistic-
ká. ve vaší inscenaci máme pocit, že jsme se ocitli v pro-
storu imaginární banky od Franze kafky, v obrazu toho, 
co může být banka, kdežto předchozí inscenace se ode-
hrávaly v prostředí realistické banky, s realistickou režií 
i herectvím. českou republiku znám málo a s kafkou, 
kterého zbožňuju, si ji spojuji. připadá mi úžasné, jak 
se vám podařilo zasadit dění do netradičního prostoru. 
scénografie funguje perfektně k inscenačnímu způsobu 

– tvoří dohromady opravdu celek. hlavní rozdíl je pak 
v pocitu, že jsme zde v nějaké noční můře. je pro mě 
fascinující vidět, že je možné přijít s jinou interpretací 
mé hry, než jaká je obvykle. tedy se cítím trochu 
podveden, ale s velkou radostí.
 
dovedl jste si dříve nějakou podobnou inscenaci 
představit, nebo jste jako autor při psaní této 
hry také uvažoval spíše realistickým směrem?
je to jedna z mých prvních her a tehdy jsem si 
nedovedl představit ani to, že ji jiní tvůrci budou chtít 
inscenovat. dnes, kdy jsou mé hry hrány v různých 
divadlech, si už představit dovedu, že mohou být 
inscenovány i zcela jinak. už vím, že když budu mít 
štěstí, dočkám se právě těch rozlišných interpretací 
svých her. ale když jsem tuto hru psal, neuměl jsem si 
představit, že by mohla být hrána jinak, než jak jsem si 
ji představoval já sám.

Nechci být pouhým 

moralistou, 
říká herec a dramatik 

Sébastien Thiéry 

Foto J. SeJkoRa
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šlo vám v případě této hry (a popřípadě i her 
pozdějších) především o napsání kvalitního 
komediálního textu pro soukromá či bulvární 
divadla a pro úspěch v nich, nebo o text z oblasti 
absurdního divadla, které má ve Francii tak 
dlouhou tradici, kdežto u nás se jedná spíše 
o menšinovou záležitost? 
jsem rozpolcen mezi oba směry. jsem si vědom toho, 
že když píšu pro soukromá divadla, používám principy 
komediálních her, ale píšu i s ambicí jejich posunu 
„někam dál“. mám pocit, že jsem našel určitý systém, 
který má jednu nohu v tom prvním systému a druhou 
v tom dalším. ve skrytu duše bych si přál psát hry, 
které by byly hlubší, ale nejsem si na druhou stranu 
ani dostatečně jistý, jestli pro to mám dostatek 
talentu. a hlavně jsem komediální herec, pro kterého 
je radostí a přímo slastí, když se publikum směje, 
proto je pro mě až obsesí toho docilovat. Navíc 
práce na komediálních hrách pro soukromá divadla 
mi přináší hodně peněz. a protože mám pocit, že to 
takto nemusí trvat věčně, pokračuju tímto směrem, 
dokud to půjde. když nastane chvíle, kdy uvidím, že 
už nějaká moje hra nefunguje, tak se možná ve svém 
psaní změním.

při inscenování pokusných králíků jsme si 
ověřili, že obě polohy v nich obsažené jsou – jak 
přesně napsané komediální situace, tak odkazy 
k hlubším či společensky závažnějším tématům. 
v jednom rozhovoru jste ale řekl, že jste napsal 
komedii bez žádné hloubky...
stále mi totiž trochu vadí, když o mně někdo říká, že 
jsem hlubokomyslný autor. jsem raději dobrý komik 
než dobrý autor, který je komický.

společenská témata se ve vašich hrách přesto 
objevují. podle čeho si je vybíráte? 
mám jedno věčné téma, které se v mých hrách vrací – 
téma maloměšťáka, jak mu rozumíme ve Francii, tedy 
člověka, který má peníze a dosáhl v životě úspěchu, 
kvůli kterému už nevnímá sám sebe, ani jestli kdy 
udělal něco špatného. člověk, který si sám sobě nic 
nevytýká, se najednou ocitá v situacích, kdy mu něco 
vytčeno je, celá společnost mu pak vytýká tolik věcí, 
až končí v absurdní situaci, kdy si teprve pak začne 
říkat, že by si něco sám vytýkat měl. to je spojovací 
bod všech mých her.

vaší hře jsme dokonce přidělili podtitul komedie 
o nápravě světa. jde vám také o etickou funkci 
divadla a snažíte se „napravovat“ člověka?
Ne. byl jsem jen herec, který neměl zaměstnání. 
a abych nějaké zaměstnání měl, začal jsem psát hry. 
pracuji se svými neurózami, se svými úzkostmi, občas 
s nějakou reflexí a přemýšlením o společnosti, ale mojí 
největší motivací bylo vytvořit představení, ve kterém 
bych se uplatnil jako herec. zkrátka abych se mohl 
uživit, protože jsem se velmi dlouho bál, že se mi to 
ani nepodaří. myslím si, že aby se autorovi podařilo 

napsat divadelní hru, je potřeba vyjít z nějaké osobní 
bolesti. ale to je bolest, kterou používám, abych něco 
vytvořil nebo si vydělal na živobytí, ne abych díky ní 
měnil svět. Ne, opravdu nejsem z těch, kteří měnit 
svět chtějí, jsem jenom člověk, který se chce smát, 
pousmát se nad tímto světem. Nemyslím si, že bych 
mohl být třeba na úrovni václava havla.

když ale mluvíte o maloměšťákovi, který je 
dohnán kritikou k nějaké sebereflexi, tedy prav-
děpodobně i k nápravě nebo alespoň k nějaké 
změně, pak po zhlédnutí následná divákova 
sebereflexe nějakou změnu na světě, byť třeba 
malou, přece vyvolat může.
možná ano. ale chtěl bych dodat, že hlavní postava 
pokusných králíků, alain kraft, není přímo maloměš-
ťák, ale nově zbohatlý člověk, který dosáhl úspěchu, 
protože pracoval. je to svým způsobem model úspě-
chu. Nic neukradl, nešvindloval, ale přestože neudělal 
nic špatného, stojí jakoby před soudem, nachází se 
v situaci, kdy je zablokován, a ostatní po něm přesto 
chtějí nějaké opodstatnění, obhájení. Není to člověk, 
který by měl být přímo napraven, ale skutečnost, že 
v životě nějak uspějete, neznamená, že si máte pře-
stat klást otázky o sobě a o světě, který je kolem vás. 
Nechci být ale moralista, jen se chci smát a ukázat 
situaci, kdy člověk, který má moc, najednou tuto moc 
ztrácí a musí odpovídat na otázky. �
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tedy nikoli moralita, ale spíše satira. ta je vaším 
kontinuálním zájmem? 
ano, je to více o satiře. i v dalších mých hrách se sati-
rický pohled podobně objevuje. myslím si, že absurdní 
model navíc nechává hodně dveří otevřených, tedy si 
v něm každý člověk může najít to své.
 
co bylo průlomem ve vaší tvorbě? co vás posunulo 
k větším úspěchům?
měl jsem štěstí, že právě hra pokusní králíci velice dobře 
zafungovala – právě ona zajistila, že inscenace mých 
dalších her přicházely poměrně lehce. a zatím naštěstí 
fungovaly i všechny moje další hry, tak jak měly, chytily 
se. ale asi to tak nebude věčně.
 
postavu alaina krafta jste původně napsal pro 
staršího herce, my jsme ho obsadili hercem nej-
méně o generaci mladším. viděl jste v tom nějaký 
zásadní posun?
Není v tom pro mě velká změna, protože ten zbohatlík 
může fungovat, ať mu je padesát nebo třicet. a v dneš-
ní době je asi zajímavější, když je to zbohatlík, kterému 
je třicet.

a kde se vlastně vzalo to téma s indy ve vaší hře?
inspirací pro mě byla jedna ekonomická událost, která 
se ve Francii stala. indická společnost zaměřená na 
železo – mital – koupila francouzskou společnost 
stejného zaměření a najednou se indická společnost 
stala šéfem francouzské společnosti, takže najednou 
„bývalí chudí“ indové začali být šéfy těch „bývalých 
bohatých“ Francouzů. a navíc ve hře bankovní úředník, 
tedy ten chudý, získá moc nad bohatým, který do banky 
přijde. Napsal jsem tedy podobenství, které vycházelo 
z ekonomické reality, abych dosáhl fabule, kde „malý“ 
může mít nadvládu nad někým „velkým“. ale není to hra 
a la these, je to podobenství nebo fraška.

zaujal vás prostor malé scény ve dvoře? 
ano, je to typický studiový prostor. takový typ 
scén existuje ve Francii také, ale nenajdete ho nikdy 
v soukromých divadlech, jen v divadlech menšinových, 
dotovaných, které jsou obvykle umělecky náročnější. 
proto mi lichotí, že se má hra hraje právě v takovém 
prostoru! 
 zdj 

(tlumočila katia hala)

J. VRána, J. HyHLík, m. meJZLík, P. noVotný a V. dušek, richard iii., Foto m. kLíma

William Shakespeare / RICHARD III.
15. října 
v městském divadle

NeNeCHTe SI UJíT DeRNIéRU
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i v této divadelní sezóně budeme pokračovat v loso-
vací soutěži dO divadla zadním vchOdem, 
která výherci opět nabídne buď návštěvu vybraného 
oddělení v divadelním zákulisí, nebo „divokou kartu“, 
jež opravňuje k volnému vstupu pro dvě osoby na 
představení dle vlastního výběru. 
bonusovým představením tentokrát bude inscenace 
soudního dramatu dvanáct rozhněvaných mužů 
s hosty Petrem kostkou a Františkem švihlíkem, kte-
rou odehrajeme v sobotu 26. října. Pokud si na tuto 
reprízu známého titulu zakoupíte vstupenky, můžete 
být vylosováni a vyhrát účast na přípravě vybraného 
představení po boku našich vlásenkářů a maskérů 
a dvě volné vstupenky na tuto hru, nebo již zmiňova-
nou „divokou kartu“. 
Zkuste své štěstí a nechte se unést silným justičním 
příběhem zdánlivě jasného případu vraždy, který zpo-
čátku nevzbuzuje žádné pochybnosti… 

RaS

na internetovém kulturním portále  
www.scena.cz se již několik let pravi-
delně pořádají nethovory – živé online 
rozhovory s různými osobnostmi z pro-
středí divadla. oslovováni jsou umělci 
z celé České republiky, do pomyslného 
„křesla pro hosta“ za počítač už usedlo 
i mnoho našich herců. V pondělí 21. října 
se k nim připojí i petr bOrOvec, 
který, ač je v pardubickém angažmá 
z hereckého ansámblu nejkratší dobu, si 
v našem divadle již získal řadu fanoušků. 
ke vzrůstající oblibě absolventa damu 
původem ze Strážnice přispívají dobře 
zvládnuté velké herecké příležitosti, 
z nichž připomeňme alespoň Juanova 
sluhu Sganarela či Lorda Fancourta 
babberleyho v Charleyově tetě. 
a jak se do online rozhovoru zapojit? 
Stačí jen otevřít stránky www.scena.cz, 
proklikat se k netHovorům a zanechat 
svou otázku, nebo si počkat na pondělí 
21. října na 17.00 hodin a ptát se přímo. 
Je to snadné… 

RaS

DO DIVADLA ZADNím VCHODem… 
tentokrát do vlásenkárny

ONLINe S PeTRem BOROVCem

d. noVotná a P. boRoVeC, charleyOva teta, Foto i. miČkaL

R. žák, J. kaLužný a a. PoStLeR, 12 rOzhněvaných mužů, 
Foto J. SeJkoRa
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Zastavení Jana Dingy ve foyer
novou výstavní sezónu v naší divadelní galerii zahájí 
výstava malíře jana dingy s výstižným názvem 
zastavení. Vernisáž se uskuteční v sobotu 19. října 
před premiérou komedie a je to v pytli!, úvodního 
slova se ujme historik umění mgr. Jan škvára. obrazy 
si ve foyer můžete prohlédnout do 4. prosince.

jan dinGa – žijící a tvořící v kladně – o sobě říká: 
zájem o malování ve mně probouzela matka. 
ukazovala mi výtvarné publikace a mě upoutalo, 
jak zajímavě lze vyjádřit a přetvořit skutečný 
svět. zkoušel jsem malovat sám, kopíroval jsem 
naše i světové malíře. 

na výtvarnou školu jsem se nedostal. studoval 
jsem na univerzitě v Ústí nad labem výtvarnou 
výchovu. zde jsem poznal vynikajícího učitele 
akademického malíře miroslava proška, který mě 
uvedl do tajů techniky malby a probouzel můj 
vztah k malířství. vyznávali jsme hlavně šímu, 
medka, muziku, miróa, klee a picassa. už na 
studiích jsem projevoval lyrické sklony, určitou 
básnivost. zpočátku jsem se vzhlédl v surrealismu 
muzikově, ernstově, pak jsem začal tíhnout k tra-
dici šímovské poetické malby.

v současné době vycházím z ohromení nad vní-
máním přírody jako celku i jejích detailů. jedná 
se o úžas z existence, o ustrnutí v okamžiku, 
o vnitřní zření. to vše se pak otiskne v srdci. 
snažím se vytvářet obrazy, které by člověk pře-
hlédl najednou a postupně byl vtažen ke čtení 
případných detailů. vytvářím tajemné prostory, 
volná místa, kde by se člověk cítil šťastně. 
všemu napomáhá i barevnost většinou mono-
chromní, s drobnými barevnými akcenty. když 
maluju, mám pocit, jako by vzácný motýl poleto-
val. když maluju, jako bych na tomto světě chvíli 
nebyl, anebo byl v jiném vnitřním světě. krása 
vzniká jen zcela ponenáhlu, když se vnitřní bytí 
odhaluje. všechna skutečná krása je neuchopi-
telná. Člověk si ji může přiblížit jedině láskou 
a tím, že se stane její součástí. že jedinou třpy-
tící se kapku zachytí na dlani a pozoruje v jejím 
chvění odlesk slunce, měsíce a hvězd. krása je 
na světě proto, aby se jí člověk snažil přiblížit 
tím, že k ní něco přidá. tak vznikla a tak žije 
dál. nevědomá květina mezi tisíci květy. snažím 
se, aby moje obrazy byly pro diváka neznámým 
zázrakem.

RaS
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