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Anotace
Abychom
mohli
mluvit
o
problémech
divadla,
abychom mohli divadlo zkoumat, musí být vytvořen
určitý jazykový systém, ve kterém všichni vědí, co
znamená to a co ono. Divadlo jako takové se však
exaktním
pojmenováním
brání
svou
živostí,
svou
neuchopitelností. Divadlo není věda. Proto se ani
pojem autorská režie nedá přesně vyložit.
V této práci nebudu analyzovat autorskou režii
jako termín, nýbrž jako svébytný způsob tvorby
komplexního jevištního díla, který jsem si nejvíce
osvojil za dobu mého studia na této škole.

To be able to discuss the problems of theatre, to
be able to examine the theatre, there is a special
language system to be built. In this system,
everybody knows what this or that means. Theatre
itself refuses this kind of exact terms because of
its life energy, of its vigorousity. Theatre is no
science. That´s why the term author direction can´t
be preciously explained.
In this dissertation, I won´t analyse the author
direction as a term, but as a unigue way of a complex
stage creation, which I have adopted during my
studies at this school.
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Úvod
Autorská režie. Tak úderný nadpis - to vypadá na zásadní
pětisetstránkové vědecké dílo, stěžejní a inspirativní pro
všechny další práce v tomto oboru.
Autorská režie. To je téma velmi obecné a snaha postihnout
ho v celé šíři ze všech úhlů pohledu v sobě nese riziko
povrchnosti.
Autorská režie. Určitě je mnoho lidí, kteří tento termín
vůbec neuznávají nebo ho uznávají jen s velkými výhradami,
a mnoho dalších neví, co by měli takto pojmenovávat, v jakých
souvislostech tento termín používat.
Tato diplomová práce nemá ambici najít ideální, obecně
platnou definici. Nemá ambici pátrat po historii tohoto pojmu,
jeho vývoji a zásadních osobnostech.
Jakou ambici tedy má? Vždyť máme jiný, již poměrně zaběhlý
teatrologický termín - autorské divadlo. Nemůžeme tedy zakončit
tuto práci prostým konstatováním, že autorská režie je režií
autorského divadla?
Jenže co je to potom autorské divadlo? Odpověď na tuto
otázku by zřejmě vydala na další diplomovou práci, nehledě na
to, že už se zevrubněji tomuto tématu někteří teoretici
věnovali.1) O autorském divadle se mluví především v souvislosti
s kvasem šedesátých let a se vznikem divadla malých forem,
posléze divadel studiového typu. Avšak za autorské divadlo
kritici rádi označují některá divadla i dnes. Někdy myslí
soubor, někdy inscenaci, člověk marně pátrá, v čem vlastně tkví
to autorství, v čem spočívá, proč bylo to či ono divadlo takto
označeno, co je jim společné. Někdy je to zřejmé, jindy nikoli,
jasná kritéria tento termín nemá. Tím vším chci
že

nemá

smysl

podkládat

jeden
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rozviklaný

dojít k tomu,
kámen

jiným

rozviklaným kamenem. Tedy jeden nejasný pojem jiným nejasným
pojmem. Na jistotě to nepřidá ani jednomu.
Otázkou
autorskou
konstrukcemi

dokonce
režií

je,

jako

postupovali

zda

má

vůbec

pojmem.
od

smysl

Kdybychom

autorského

zabývat

se

teoretickými

divadla

k režii,

kloubili a vylučovali různé významy autora a režiséra, zřejmě
bychom k nějaké uspokojivé definici autorské režie došli. My se
o to i částečně pokusíme, ale pouze jako nutný základ či
prostředek, jako odrazový můstek pro zkoumání autorské režie ne
z pohledu divadelního pojmosloví, nýbrž pro zkoumání autorské
režie jako přístupu k divadelní práci.
Z toho vychází i základní rozdělení práce do dvou hlavních
částí - na část teoretickou a praktickou a dále na jejich
jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Poznámky týkající se použité
literatury, citací, případně bližší informace k nastolenému
tématu apod. jsou ve dvou poznámkových aparátech, jeden na
konci části teoretické, druhý na konci části praktické. Soupis
použitých pramenů a literatury je na úplném konci, stejně jako
přílohy a obsah.
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Díl první

Teorie autorské režie
Každé

slovo

v sobě

nese

jistý

počet

významů.

Snad

neexistuje slovo, které by vyvolalo pouze jedinou představu.
Přidáváme-li k původnímu slovu další slovo ve tvaru přídavného
jména, pak proto, abychom význam zpřesnili. Jenže i toto
adjektivum má významů většinou více a tak dochází k paradoxní
situaci, kdy nám dvousloví významy zpřesňuje a zároveň násobí.
My v této práci budeme mít prostor pro rozptyl možných významů
do jisté míry zúžený, neboť se samozřejmě budeme pohybovat na
půdě divadelní. Přesto je spojení autorská režie nejednoznačné.
Proč vlastně přidáváme k režii další slovo? Nestačí nám
režie? Byla nebo je zde nutnost se proti obecně chápané režii
nějak vymezit? Proč? A čím? Zpřesňujeme tím význam režie nebo
pojmenováváme úplně jiný druh? Může mít režie více druhů?
Potřeba přibližovat či vymezovat pojem režisér dalším
slovem není ničím novým či neobvyklým. Píše-li E.F.Burian,
básník jeviště, bojovník za syntetické divadlo v nejvyšší možné
míře, dle mého jeden z nejtypičtějších a našich prvních opravdu
autorských režisérů, o práci režiséra na hudební složce,
vyžaduje
atd.

režiséra-hudebníka,

stejně

tak

režiséra-výtvarníka

2

) Jiří Frejka ve své slavné stati Režie jako projev

průbojného

ducha

básníka-režiséra.
chcete-li

popisuje

básníka-dramatika,

básníka-herce,

3

) Já bych použil výrazy herec-autor (nebo

autorský

herec),

scénograf-autor,

hudebník-autor,

režisér-autor atd. Jak usměrňují tyto přidané významy původního
režiséra?
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Burian

vyžaduje

v režisérovi

tvůrčí

zárodek

všech

ostatních profesí, v opravdu moderním (já bych psal autorském)
pojetí režie je režisér schopen prosadit svůj osobní (autorský)
vklad ve všech složkách, respektive v jejich syntéze. Najdeme
u něj však i opačné pořadí výtvarník-režisér. Čili nejen že
režisér by v sobě měl mít kus výtvarníka (a ostatních profesí),
ale výtvarník musí mít též něco z režiséra. Frejka se ve svém
chápání básníka-režiséra odvolává na Kierkegaarda, který vidí
básníka jako „nešťastného člověka, který ve svém srdci skrývá
hluboké strasti, ale jehož rty jsou utvořeny tak, že sténání
a křik mění v krásnou hudbu.“ 4) Je nasnadě, že každé takto
přidané slovo chce vyjádřit, že režisér by neměl být jen
režisér,

což

zní

absurdně,

ale

právě

absurdita

takového

vyjádření má napovědět, že spíše než o nový termín jde
o eufemismus snažící se poukázat na určitý podstatný rozměr
režijní umělecké činnosti, který bývá opomíjen, na který se
zapomíná. Právě obraznost, spíše než exaktnost takového spojení
napovídá, že je to snaha vrátit režii vnitřní rozměr, a tato
snaha

pramení

„Režisér

už

s oblíbeným

z rozčilení
není

nad

pouhou

rozčilováním

a

zploštěným

loutkou,
nezbytnou

významem

režie:

divadelní

rekvizitou

manýrou.

Nevyhovuje

hvězdám a primadonám. Je vesměs nepohodlnou osobou těm, kteří
v něm nevidí iniciátora a konstruktéra, ale kteří ho chápou
jako bezmocnou, věčně zamračenou a nespokojenou přítěž. Jeho
funkce se už nespokojuje pouhou manýrou odchodů vpravo ani se
nedává do služeb autorovy bezvýhradnosti. Nerealizuje, tvoří.
Nepřihlíží hře, nýbrž komponuje. Nehraje si, staví a určuje.“5)
Pojďme se tedy na chvíli zabývat obecně chápanou režií ve
smyslu její funkce při divadelní tvorbě.
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Divadelní režie jako specifikum svého druhu
Že je režie tvůrčí činnost, o tom

není pochyb. Od jisté

doby má svou svébytnost, která jí byla na úkor jiných činností
upírána,

pevně

vybojovanou.

Mezi

ostatními

uměleckými

aktivitami má dokonce výsadní postavení, neboť sama nachází
svůj smysl teprve v syntéze těchto jiných uměn, jak to popisuje
E. F. Burian: "Divadlo je umělecká forma, která v sobě
soustřeďuje všechny druhy umění a v neposlední řadě dokonce
i

architekturu

a

příbuzná

kulturní

odvětví,

jako

film,

fotografie, gramofonový produkt a rozhlas. Divadlo je proto
nejbohatší a nejrozmanitější uměleckou formou vůbec."
bychom

k

tomu

mohli

dnes

ještě

přidat

animace,

6

) My

lasery,

trojrozměrné projekce, inteligentní světelnou techniku, snad
i virtuální realitu. Divadlo je houba, která nasává všechny
(nejen) umělecké impulsy dané doby. Už proto je jasné, že
význam

režie

jako

jednotícího,

integračního

prvku

roste.

Dokonalá divadelní syntéza je pravým jádrem režie. A také
nejtěžším, nejsložitějším úkolem. Rozhoduje přitom kvantita
podílejících se složek, stejně jako kvalita jejich vzájemných
vazeb,

rozhoduje

jednotlivé

složky

síla

ústředního

případně

tématu,

některé

které

záměrně

stmeluje
potlačuje

i vynechává, vše podle předem vymezeného klíče.
Nyní jsme režii jako takové přiřkli výjimečné postavení
mezi ostatními druhy umění, pojďme si nyní poslechnout definici
režie ze všeobecné encyklopedie: „Režie je umělecká činnost,
jíž jsou programově interpretovány, vytvářeny a organizovány
složky divadelního, filmového, rozhlasového nebo televizního
díla." 7) Myslím si, že divadelní režie si zaslouží být vyňata
i z tohoto užšího výčtu teď už jen režijních umění.8) Jen při
režii divadelního díla musíte myslet na to, že existence vašeho
opusu bude trvat vždy jen hodinu či dvě jednou za čas
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v zázračném komunikačním aktu hlediště s jevištěm. Nikdy jindy
neexistuje. Prostě není. (Teď mě úplně zarazilo, jak se s tím
vlastně všichni tak dobře vyrovnáváme.) Troufám si tedy tvrdit,
že nejen představení, ale právě i divadelní režie se odehrává
"teď a tady". Školní poučka ovšem tvrdí, že dobré umění je vždy
nadčasové.

Dá

se

vůbec

skloubit

nadčasovost

s právě

probíhajícím okamžikem? Jistě, divadlo je časové, ale aby
zafungovalo na diváka teď a tady, musí být zároveň nadčasové,
jen to možná není na první pohled tak patrné právě proto, že se
realizuje

v čase

průběhovém.

(Stojíme-li

v galerii

před

obrazem, můžeme si být stoprocentně jisti, že obraz nikam
neuteče a my můžeme v klidu přemýšlet o jeho nadčasovosti.
A pokud neosloví nás, možná osloví vnímavějšího diváka za sto
let. Takový klid v divadle nemáme.) Povinností divadelní režie
je otevřít dveře ne přítomnosti, ale přímo jednomu konkrétnímu
okamžiku, kdy se v sále usadí diváci. Ideální divadelní syntéza
má v sobě od režiséra zakódované určité volné vazby, které
netrpělivě čekají na své napojení. Dobrý režisér vytvoří
inscenaci chapadla, která při každém představení lapají po
(i

náhodných,

nezáměrných)

impulsech

právě

probíhajícího

okamžiku.
Režie tohoto druhu samozřejmě klade úplně jiné nároky než
režie díla filmového, rozhlasového či televizního. Jaké to
jsou?

Vybavení režiséra
"Funkce moderního režiséra zůstává dnes ještě mnohým
divadelním teoretikům i praktikům nevysvětlitelnou záhadou.
Jedni se domnívají, vycházejíce z chybného názoru, že k divadlu
stačí dramatik a herec, že režisér má býti aranžérem herce
a výpravčím dramatika. Jiní si myslí, že režisér je něco jako
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lepší

inspicient,

který

dává

pozor,

aby

všechno

klapalo

a dohlíží na technický personál, aby umožňoval hercům hru. Jiní
zase vidí v režiséru svrchovaného pána nad životem a smrtí hry,
hledají jeho funkci hlavně v obsazování rolí a ve výpravě.
Málokdo však chápe, že čím větší historický vývoj divadlo
prodělalo, že tím více je zapotřebí koncentrované, funkční
síly, kterou dnes representuje režisér a za čas možná to už
bude muset být celá režisérská rada, půjde-li divadlo s dobou,
s jejími vynálezy a s jejím pokrokem."9)

Takové měl nároky na

moderního režiséra E.F.Burian kolem roku 1946. Je zřejmé,
s jak hluboce vžitou představou jakéhosi "režiséra-aranžéra" ve
své době asi bojoval. A zde někde má jádro nutnost nazývat
režiséra dalšími přidanými slovy. Schválně teď zkusím postavit
hned vedle můj citát (což je možná velmi troufalé) z bakalářské
práce staré dva roky: "Od moderního režiséra očekávám především
velkou pružnost, přizpůsobivost momentální atmosféře, tvůrčí
potenci souboru a všem divadelním i mimodivadelním vlivům.
Režisér by měl mít jakousi původní vizi, kterou je však ochoten
měnit v závislosti na průběhu zkoušek. Režisér musí dát prostor
hercům, v případě jejich selhání však dokáže přijít s okamžitým
připraveným návrhem, nesmí ztratit autoritu. Dá prostor, ale je
schopen provést v kterékoli chvíli selekci materiálu podle
svého

záměru."
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)

Vyznívá

to

jaksi

zmatečně.

Mám

dnes

s odstupem času pocit, že jsem se tehdy snažil vyjádřit právě
jisté

rysy

autorského

režiséra,

jen

jsem

to

dobře

nezformuloval. Stále pro mě totiž zůstává jako zásadní rys
(nebereme-li v potaz nedefinovatelný divadelní talent) pružnost
a přizpůsobivost, čímž mám na mysli tvoření z onoho "tady
a teď", čerpání inspirace z přítomné situace, protože to, co
nastane při představení, bude zase jen přítomný okamžik, být
schopen pokořit tento moment, stát se jeho pánem. Stavím to
i

před

další,

nesmírně

důležité,

10

ale

těžko

popsatelné

schopnosti jako umění zkratky, umění imaginace, komunikace
s hercem,

představivosti,

umění

být

z

části

psychologem

i pedagogem, protože toto napojení na přítomný okamžik je
vlastně nabídkou divákovi, jeho jedinečnou šancí spojit se
s jevištěm a tím teprve završit dílo. Až divák má tu moc. Na to
Frejka nezapomínal: "Režie jsou dvě věci. Duchovní vedení
diváka a dramatické vedení divadelní obraznosti, aby nezplaněla
v řemeslném komediantství."
Divadelní

režisér
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)

musí

být

schopen

analýzy

textu,

dešifrování motivů a motivací jednání, musí umět vyložit
situace, stavět gesta, obrazy i mizanscény, uchopit téma, musí
mít cit pro rytmus řeči, pohybu i celé inscenace a mnoho
dalších a dalších věcí. Této řemeslné stránky si režie musí být
vědoma, ale možná právě proto, aby "nezplaněla v řemeslném
komediantství", aby se toho vyvarovala, případně některé věci
úplně

popřela.

Všechna

přídavná

slůvka

k režii

-

režie

básnická, poetická, umělecká a právě i autorská mají v zásadě
podtrhnout jednu stránku režie, a to právě tu neřemeslnou. Mají
zdůraznit,

že

inspicienství

režie
nebo

v sobě

skrývá

organizaci,

daleko
i

více

když

než

jen

sebelepší,

sebenápaditější, že v sobě skrývá především samotného tvůrce
režijní

aktivity,

jejího

autora,

umělce

osobitého

stylu,

člověka s velkým vnitřním životem, schopného hlubokého otisku
jako výrazu své individuality.
Proto Jiří Frejka píše: „Režie je organizace duchem
a postihuje všechny divadelní síly a prostředky.“
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) Organizace

duchem – v tomto krátkém vyjádření jsou v náznaku dvou slov
ukryty obě stejně důležité poloviny režiséra.
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Přístupy k práci
Režie je povolání do jisté míry nezachytitelné a popsat
obecné vlastnosti modelového režiséra snad ani nejde. Spíše než
režiséři, dali by se asi trochu strukturovat typy režijních
přístupů, ale i těch je opravdu celá řada. To souvisí s velkým
vývojem, který tato profese prodělala během historie. Od
organizátora, aranžéra přes režiséristu až po režii využívající
kolektivní tvorbu. Všechny její možnosti se nachází mezi dvěma
krajními

póly.

Jeden

je

zosobněn

režisérem-diktátorem,

režisérem, který uplatňuje "režisérský apriorismus: divadelní
dílo je napřed dáno v hlavě autora inscenace jako ideální
vnitřní model, který se poté realizuje skrze herce a ostatní
výkonné složky."
usměrňovatel,
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) Druhým krajním typem je režisér impulsátor,

vybízející

ke

hře,

která

by

se

mu

neměla

rozpadnout pod rukama. Neztrácí své vedoucí postavení, jeho
význam se ale přesouvá jinam než jen na výkonné složky. Tento
režijní přístup, který jsme si zvykly nazývat kolektivní
tvorba, se v poslední době začíná velmi prosazovat, u nás
především díky Studiu Ypsilon, které tento přijalo, osobitě
převzalo a rozvinulo do té míry, že objevilo takřka všechny
skryté výhody a možnosti této metody. Zde můžeme namítnout, že
divadlo je vždy kolektivní a že pojem režie kolektivní tvorby
je vlastně nesmysl, že taková režie není potřeba. S tím
nemůžeme souhlasit. Režie tohoto druhu obsahuje vše, co režie
má mít, jde pouze o jiný přístup k jednotlivým možnostem,
nabídkám, k jednotlivým pracovním fázím. Přípravná fáze zde
probíhá stejně jako v jiném divadle, kde se sejde režisér
s dramaturgem a výtvarníkem, případně hudebníkem, rozdíl je
možná jen ve vedení diskuse, která je v tomto případě týmová,
vždy však na základě výchozího inscenačního vzorce. Ze začátku
není nikdo soudcem, jen se vrší nápady, hledá se vhodný text
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nebo námět, později se pátrá po inscenačním klíči a až v závěru
by měl režisér rozhodnout jasným výběrem. Avšak i ta zdánlivě
nejpodstatnější rozhodnutí se mohou odložit, posunout a řešit
paralelně až při práci celého kolektivu v prostoru, kdy tento
užší tvůrčí tým doplní herci. Přichází fáze zkoušek, které
mohou začínat improvizací na drobná témata, a plody, které tato
improvizace přinese, mohou teprve ukázat možnosti inscenačního
postupování. Tento režisér navenek nemusí mít všechny vnějškové
atributy režiséra, má sice autoritu, ale neurčuje, nenařizuje,
nedefinuje, spíše podsouvá, provokuje, ptá se a nahlodává, to
vše

samozřejmě

nejpodstatnější

s určitým

záměrem,

–

režijní

tento

směřováním.
přístup

A

teď

vlastně

to

vybízí

k autorství všechny zúčastněné. Je to nabídka všem ostatním
tvůrcům

pracujícím

na

společném

divadelním

díle,

je

to

respektování jich jako autorů: herce-autora, výtvarníka-autora,
dramaturga-autora atd. Tento způsob režie může dokonce pobízet
k autorským projevům, může odhalit autora v člověku, který
nikdy takové ambice neměl. V takových podmínkách se mohou
využít nejen divadelní dovednosti, ale právě i osobností
zvláštnosti, třeba i nedokonalosti, což ovšem klade určité
nároky – tvůrci musí mít autorské puzení, především však dobré
mezilidské vztahy,„přičemž musí být herec takového typu stále
znovu otevírán a připraven k naslouchání. Je jako na pochodu,
někdy kráčí hlučně a hodně dupe, jindy jde jen tak po špičkách
a se zatajeným dechem. Proto je důležitá hercova osobnost.
Nestačí být dobrým interpretačním nástrojem a už vůbec ne
loutkou, kde se tahá za nitky – přestože i tak se dá jistě
dělat znamenité divadlo – tady se čeká od jednotlivce víc,“ jak
doplňuje Jan Schmid.
ale

cítit,

slyšet,
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) Tvůrci by se měli nejen respektovat,
poslouchat.

Tato

vzájemná

citlivost

k autorským individualitám musí i zde mít samozřejmě určitý
řád, musí zde existovat určité mantinely, pravidla, závazná pro
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všechny,

protože

v pouhém

kolektivním

hraní

si

naprosto

rovnocenných partnerů sice může panovat dobrá atmosféra, ještě
ale nemusí dojít k tvorbě. Režisér tak funguje jako vrchol
hierarchie, která se nemusí zdůrazňovat, proklamovat, upevňovat
či vymýšlet, ale měla by se cítit a ctít. To samozřejmě není
nová myšlenka, byl si toho dávno vědom už Alexander Tairov:
„Nikým neomezená tvůrčí svoboda jednotlivého individua bude buď
nutně omezovat svobodu jiných individualit, s nimiž ve hře
přijde do styku, nebo budou vznikající srážky děj rozbíjeti,
místo

aby

jej

15

vytvářely.“

)

Má-li

režisér

perfektně

předvymyšlen inscenační klíč, má-li dokonce velmi přesnou
představu o charakterech postav i o provedení, ani pak nemusí
upírat herci právo na autorství, neboť mu svým pojetím,
o kterém je přesvědčen, naopak staví opěrné body, dodává mu
jistotu, aby v postavě mohl i méně přesvědčivý herec uplatnit
svůj autorský vklad. „Proto tvrdím, že režisérské umění jest
organickým projevem divadelního umění, a že režisér svým
určením

nejen

individuelní

neomezuje,

herecké

nýbrž

tvorby.“

naopak
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)

utvrzuje

Režijní

práce

svobodu
má

při

kolektivní tvorbě dokonce mnohé momenty snad náročnější než
klasická

interpretační

závěrečných
autorských

zkoušek,

režie,
kdy

individualit

je

a

to

třeba

k tvaru,

především
směřovat

který

si

ve

fázích

síly

všech

žádá

premiéru

a reprízování, a přitom jste doteď vyžadovali otevřenost,
neukotvenost. Najednou musíte materiál selektovat, utřídit,
přeházet, změnit skladbu i kompozici tak, aby se věc dala do
jisté míry fixovat a přitom chcete zachovat maximální živost,
chcete, aby se autorství všech projevovalo i nadále, aby mělo
plochu, kde se může uplatnit, chcete dílo hotové a nehotové
zároveň. A to je, myslím, těžkost divadelní režie.
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Autor, autorský, autorství
Pořád zde skloňuji slovo autor, stavím ho ke všem dalším
možným divadelním profesím, ale vlastně jsem zatím uspokojivě
nevysvětlil, jaký význam mu přikládám. Autor je totiž podle mne
slovo

zrádné,

a

platí

to

dvojnásob

na

poli

divadelního

pojmosloví. Téměř ve všech publikacích narazíme na autora pouze
ve

smyslu

autora

textu.

Tedy

17

dramatika.

)

Autora

jako

dramatika najdeme v nedávno vydaných publikacích, stejně jako
třeba u E.F. Buriana:“ Autor napsal, kolik tam v každém tom
pokoji je židlí.“18) Autor je u něj ten člověk, který přinesl
vstupní materiál (text hry) a dál se o inscenaci nezajímá,
nevstupuje do ní.
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) Je to pravděpodobně pozůstatek dlouhé

tradice, kdy zásadní význam měla složka literární, tedy právě
dramatik - on byl autor hry, potažmo autor divadla. To ovšem
vylučovalo z autorství všechny ostatní

profese podílející se

na jevištní tvorbě. Toto omezení pojmu autorský se pak táhne
všemi dalšími souslovími. Stejně jako se autorem na divadle
myslí nejčastěji autor textové předlohy, stejně tak se za
autorské divadlo pokládá nejčastěji soubor, který uvádí pouze
vlastní hry vytvořené tvůrci ze souboru
označuje autorskou režií
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) a stejně tak se

nejčastěji práce režiséra podle

vlastní předlohy. Autorský režisér je podle tohoto chápání
spojením režiséra a dramatika, což je interpretace značně
omezená. Autorským režisérem může člověk být pokud inscenuje
svou

vlastní

hru,

stejně

tak

jím

ale

může

být

tvůrce

připravující pro jeviště svou vlastní dramatizaci románu či
povídky, autorským ale může režisér zůstat i když zpracovává
přímo dramatikův text. Výchozí materiál tedy neobstojí coby
rozhodující

faktor,

určující

právoplatnost

držení

titulu

autorský režisér. Hned další, pevně vžitá představa autorského
režiséra je představa člověka, který si vše „udělal sám“. Nejen
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že si sám napsal text, ale vytváří si sám i hudbu, scénu,
kostýmy, zkrátka vše drží pevně ve svých rukou, vše vychází
z něj, což je určitě dobře, ale opět to není nutná podmínka. Je
to pouze jeden z krajních případů, a to zrovna případ jaksi
"autoritářsky

autorský".

Rozhodující

tedy

není

ani

počet

funkcí, které režisér obsáhne. Že jsou taková vnímání pojmu
autorský poněkud oklešťující,
„Herec

či

inscenace,

režisér
aby

nemusí

byl

jeho

nám potvrzuje i Vladimír Just:
být

nutně

výkon

autorem

chápán

textu

dané

publikem

jako

autorský...Autorství je skutečně v oné komplexní odpovědnosti,
odpovědnosti nikoli za detail, nýbrž za celek. A za smysl
tohoto celku.“21)
Je zřejmé, že projev autora, tedy autorství nemůžeme
chápat v právním slova smyslu. Pídit se v divadle po autorství
ve smyslu toho, kdo by si měl ten či onen nápad nechat
patentovat nebo kdo je majitel práv k tomu či onomu jevištnímu
ztvárnění situace, nemá smysl, do právních formulek se něco tak
kolektivního jako je divadlo podle mne nikdy nevejde. Umění se
vždy opíralo a opírá o díla dříve vytvořená, o vynálezy jiných
autorů i o doslovné inspirace. Pokud někdo jen bezduše kopíruje
cizí nápady a obkresluje provedení scén, měl by zřejmě být
nějak postihnutelný, pokud však vezme, nebo chcete-li „vykrade“
scény, nápady nebo i konkrétní efekty tvůrčí jedinec a jejich
osobitou skladbou dojde k nové, autorské podobě, pak je to
právě onen postup, díky kterému se divadlo vyvíjí stále dál. Za
pravdu nám dává i Peter Brook: „Shakespeare, to nebyl vrcholek
bez úpatí, magicky se vznášející na obláčku. Podpírali ho
stovky menších dramatiků, samozřejmě, že s menším a ještě
menším nadáním ...“ 22)
Být autorským znamená být schopen zanechat v díle jasný
otisk svého já, a to nejen ve smyslu osobitého stylu, jasného
uměleckého rukopisu, ale otisk jako vysoký osobní vklad v každé
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části díla. To však neznamená přímočaře bez obalu sdělit
publiku všechny své osobní dojmy, bolesti, pocity, strachy atd.
To by byl jen výron niterného umělce, ale autorský jedinec je
schopen tyto vnitřní pochody přetavit v obrazy vnějšího světa.
Je to vnitřní otisk, ale s vnější sdělností. Autorský jedinec
si uvědomuje sebe sama, ale zároveň chápe, že jeho pohled je
jen nepatrná část, jen malinký výsek celého všeobjímajícího
světa. Autorství pak musíme chápat ve smyslu hlubokého osobního
zpřítomnění sebe samého v díle. Ale sebe samého coby autorského
subjektu s vlastním názorem mířícím k osobní výpovědi o vnějším
světě jako odrazu světa vnitřního.

Autorská režie přežije
Řekl bych, že autorský režisér je umělec, ve kterém stále
balancují dvě osoby - režisér a autor. Stále v něm

žijí

a komunikují tyto dvě funkce, tyto dva talenty, dvě potence. Je
režisérem - dokáže vytvořit inscenaci, která oslovuje diváky,
je však také autorem - dokáže této inscenaci vdechnout nejenom
její život, ale především svůj vlastní.
Z mnoha pražských inscenací mám dojem, že vítězí právě
onen režisér nad autorem. Vše je v pořádku, vidíme začátek,
prostředek i konec, chápeme příběh a něco si i vyvodíme, ale
nemáme pocit jakéhokoli spojení s dobou, s člověkem, není v tom
nic drásavého, uhrančivého, osobního, prožitého, co bychom
hrubě odmítli nebo vášnivě přijali. Naopak představení mnoha
amatérských souborů mají právě tento citlivý nerv, mají osobitý
styl, chybí jim však stavba, uchopení, forma, inscenace je sice
upřímným, ale jen výkřikem. Autor u nich vítězí nad režisérem.
Ideál je tudíž ve vyváženosti obojího.
Míra autorské projekce do vznikajícího díla a zároveň její
provedení už může být samozřejmě velmi různá, stejně jako jsou
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pak různorodá díla takovými umělci vytvořená. To platí pro
všechny autorské tvůrce - pro herce i pro dramatika. U režiséra
je jednou z možných forem autorské projekce vytvořit téměř nový
autorský subjekt v rámci hry a jeho prostřednictvím posílat
divákům své vzkazy. Tento způsob byl podle všeho velmi blízký
E.F.Burianovi. Podle dochovaných materiálů můžeme usuzovat, do
jak velké míry se Burian prolínal do většiny svých inscenací.
Stával

se

téměř

jakýmsi

mluvčím,

který

na

sebe

strhává

pozornost publika i na úkor příběhu a mění inscenaci na osobní
výpověď o světě i sobě samém. Bořivoj Srba dokazuje, s jak
velkou naléhavostí doléhaly na diváky Burianovi apely skrze jím
projektovanou osobu: "...i když nevstupoval na jeviště jako
fyzická osoba, získávalo publikum dojem, jako by byl přímo
účasten hry, jako by byl na scéně fyzicky přítomen, jako by
stál před ním a o představovaných událostech jim vyprávěl."23)
Další variantou je projevit sebe jako autora v nově dodaných či
vymyšlených kontextech jinak klasické hry. Převléci ji do
jiného hávu, dát jí nový rámec, soustředit se na text přes nové
herecké a režijní akcenty - podobně autorsky pracoval Alfréd
Radok a další. Jan Schmid vstupoval do svých her i fyzicky jako
řídící

a

organizační

element

přímo

na

jevišti,

později

uplatňuje své autorství více při režii první fáze zkoušení sběru materiálu, při kolektivní tvorbě. Přetváří-li pro své
divadlo pevný text, pak se většinou nabourává do struktury hry,
aby

si

vytvořil

místo

pro

osobní

komentáře

s

širšími

souvislostmi, než hra původně zamýšlela nebo nabízela. Ladislav
Smoček se dává rozpoznat především v osobitém hereckém vedení,
své vlastní vidění světa nezapřel v díle ani Evald Schorm, Jan
Grossman, dnes Pitínský či Morávek a mnoho dalších.
Možností autorské projekce je tolik, kolik je autorů,
a budeme-li se je snažit popsat, vždy budeme skutečnost
zkreslovat a podaří se nám pokaždé zachytit jen velmi nepatrnou
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část jejich autorského přístupu. Jisté však je, že takoví
režiséři jsou, a nemusí se přitom nazývat autorskými režiséry.
Má režijní zkušenost se zatím nejvíce opírá o texty
související s mým autorstvím. Vedení takových zkoušek je úplně
jiného druhu než při práci na klasickém textu. Odpadají zde
automaticky

čtené

zkoušky,

stejně

jako

fáze

aranžování

jednotlivých obrazů scénáře. Taková práce vyžaduje velký podíl
autora v každém z herců. Právě v počátečním tápání má jejich
autorství velkou příležitost se prosadit. Jejich snaha ve
zkouškách je pak odražena i v konečném výsledku. Takový způsob
práce se však dá následně velmi úspěšně aplikovat i na velmi
klasický

text.

Herci

s takovou

průpravou

nebudou

ani

k sebepevnějším, jasně definovaným replikám přistupovat jen
interpretačně. Budou si v těchto pevných bodech hledat své
místo k prosazení, závaznost replik se jim pak může vlastně do
jisté míry stát opěrným pilířem. Ani autorský režisér pak
nepřistupuje k takové výzvě reprodukčně. Pracuje-li na starém
textu, nenahrazuje staré reálie současnými, tím se jeho režie
současnou nestává. Musí pochopit tehdejší konotace, tehdejší
reálie v kontextu doby a jejich vliv na tehdejšího diváka
a pokusit se vyvolat v dnešním divákovi podobné reakce. Musí
objevit

podstatu

tehdejších

významů,

ne

jejich

vnější

ztvárnění, a tuto podstatu vyjádřit dnešními významy, což se
zdaří za předpokladu, že najde cosi společného pro tehdejší
a dnešní dobu. To vše proceděno skrze sebe, protože všechna
jeho hledání, snažení a pátraní mají jedinou oporu, jedinou
jistotu v něm samém, on-autor je čočka, přes kterou budou
diváci sledovat dění na scéně. Pak může zůstat k předloze velmi
pokorný, uctivý, a přitom jasně vyjádřit především své vidění,
svůj vlastní odraz v zrcadle světa.
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Závěr
Takový druh režírování se neuplatňuje jen někdy, při
určitém druhu zkoušení, při určitém druhu předlohy atd. Takový
způsob práce zůstává v tvůrci už po celou dobu jeho činnosti
bez ohledu na provozní okolnosti, i když má samozřejmě někdy
lepší, jindy horší podmínky k uplatnění. Nedá se ani úplně
naučit. Není to např. ve způsobu úpravy textu či metodiky
vedení zkoušek. Autorská režie je mnohem spíše specifickým
přístupem

k tvorbě dramatického uměleckého díla. Je to styl

práce, který ale vychází z předpokladů konkrétního jedince,
z jeho způsobu uvažování. Čili v souladu s úvodním upozorněním,
že nehodláme zkoumat autorskou režii jako divadelní termín,
spokojme se s konstatováním, že autorská režie je naprosto
bytostný způsob divadelního myšlení a cítění.
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Poznámky
1) Nejvíce se tomuto tématu věnovali Josef Kovalčuk, Petr Pavlovský ale
i Vladimír Just, Jan Vedral a mnozí další.
2) Burian, E.F.: O nové divadlo. Knihovna divadelního prostoru. 2. vyd. Praha
1946, str. 9.
3) Frejka, J.: Železná doba divadla. Melantrich1. 1. vyd. Praha 1945, str. 20.
4) tamtéž, str. 33.
5) Burian, E.F.: O nové divadlo. Knihovna divadelního prostoru. 2. vyd. Praha
1946, str. 9.
Snad se to zdá jako zbytečné citovat, z vlastní zkušenosti však mohu potvrdit
kolik vnějškové režisérské manýry stále přebývá v mnoha adeptech.
6) Burian, E. F.: Zameťte jeviště. Nová edice. Praha 1936, str. 9.
7) Universum, všeobecná encyklopedie. 3. díl/M-R. Odeon. 1. vyd. Praha 2002,
str. 727.
8) Některé jazyky používají jiná slova pro filmového a divadelního režiséra,
např. francouzština: réalisateur a metteur-en-scène.
9) Burian, E. F.: Zameťte jeviště. Nová edice. Praha 1936, str.23.
10) Havelka, J.: Režie nežije?! - Bakalářská práce na KALD DAMU. Praha 2001.
11) Frejka, J.: Železná doba divadla. Melantrich. 1. vyd. Praha 1945, str. 19.
12) tamtéž, str. 41.
13) Hořínek, Z.: Divadlo mezi modernou a postmodernou. Nakladatelství Studia
Ypsilon. Praha 1998, str.9.
14) Pětadvacet. Sborník Studia Ypsilon 1963-1988. Studio Ypsilon. 1. vyd.
Praha 1988, str. 11.
15) Tairov, A.: Odpoutané divadlo. Přel. Josef Menzel. Orbis. 1. vyd. Praha
1927, str. 154.
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16) Tairov, A.: Odpoutané divadlo. Přel. Josef Menzel. Orbis. 1. vyd. Praha
1927, str. 155.
17) Dát rovnítko mezi autora textu a dramatika není úplně přesné. Existuje
totiž širší chápání pojmu text, které je založeno na předpokladu, že text je
vždy východiskem každé divadelní aktivity směřující svou prací k inscenaci.
Hned se nám chce zakřičet veliký nesouhlas, vždyť divadlo je dnes oproštěno od
dramat, může být inspirováno básní, článkem nebo může vyjít z čisté
improvizace, text může vznikat až paralelně s inscenováním. Aby text jako
východisko divadelního představení obsáhl všechny tyto možnosti (a byl
skutečně vždy východiskem), chápe se jako "výsledek intelektuálně umělecké
činnosti člověka, realizovaný jazykovým systémem, který má být převeden do
systému divadelních znaků." Jazykový systém není omezen psanou nebo tištěnou
formou, proto se asi proti tomuto výkladu nedá nic namítat, protože i před
naprostou improvizací si každý alespoň lehce pro sebe zformuluje téma, což už
se dá v tomto významu považovat za text.
Černý, F.: Otázky divadelní režie. Melantrich. 1. vyd. Praha 1988, str. 52.
18) Burian, E.F.: O nové divadlo. Knihovna divadelního prostoru. 2. vyd. Praha
1946, str. 9.
19) Nutno dodat, že Burian s "autorem" v tomto slova smyslu neustále vede boj,
jako například když ve své stati Dynamické divadlo tvrdí, že "důležitost
režiséra je tím větší, čím méně se autor orientuje a inspiruje současným
divadelním děním. Autorovy poznámky jsou většinou tak nedivadelní a tak
neschopné divadelního pohybu, že udělá lépe, nenapíše-li jich."
Burian, E.F.: O nové divadlo. Knihovna divadelního prostoru. 2. vyd.
Praha 1946, str. 9.
20) Pro názorné doložení rozšířenosti takového názoru ocitujme Františka
Černého: "Některá dnešní divadla uvádějí dokonce jen původní texty, vzniklé
přímo v souboru nebo pro soubor, a označují se za autorská."
K tématu viz: Černý, F.: Otázky divadelní režie. Melantrich. 1. vyd. Praha
1988, str. 53.
21) Just, V.: Proměny malých scén. Mladá Fronta. 1. vyd. Praha 1984, str. 14.
22) Brook, P.: Prázdný prostor. Přelož. Alois Bejblík. Panorama. 1. vyd. Praha
1988, str. 46.
23) Srba, B.: Poetické divadlo E.F.Buriana. SPN. Praha 1971, str. 223.
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Díl druhý

Praxe autorské režie
„Režie nežije!?“ je titul mé bakalářké práce psané před
dvěma

lety.

formulovatelné

Pokoušel
režijní

jsem

se

zkušenosti

v ní

zaznamenat

z několika

mých

obecně
prvních

režijních prací. Proč se teď vracím ke staré práci? (Chci jen
zaplnit několik dalších cenných řádků na strastiplné cestě ke
čtyřicetistránkové diplomové práci? Není i předchozí věta
pouhým alibi opět zkracujícím tu drtivou vzdálenost k toužebné
a zároveň nedosažitelné závěrečné tečce? Ne!) Tuto praktickou
část

bych

totiž

rád

pojal

jako

volné

pokračování

práce

bakalářské. Přijde mi plodné doplnit a rozšířit dřívější
poznatky o nové, či spíše se střetnout s vlastními názory
starými dva roky, konfrontovat vlastně sám sebe o dva roky
mladšího. Už jen první letmé přečtení této starší práce ve mně
vyvolalo bezpočet reakcí, odmítavých i souhlasných. V hlavě se
mi spustil proud nových podnětů k úvaze. Občas tedy zacituji
kus „bakalářky“ (jak už jsem to jednou udělal i v předchozí
části), abych reakcí na to vytvořil kus „diplomky“. To by mohlo
vést k mylnému chápání - mou snahou není dokázat, že právě já
jsem ten pravý autorský režisér (v tomto smyslu bych rád tuto
část pevně oddělil od části minulé), mou snahou je popsat
a zobecnit určitý jev (vycházející z vlastních zkušeností,
protože

ty

mi

jsou

nejbližší

a

tím

nejvhodnější

pro

demonstraci, ne protože jsou mé) formou různorodých esejů,
které se více či méně hlavního tématu dotýkají.
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Tuhý boj autorů
Když si zpětně proberu všechny své režie, speciálně formu
výchozího materiálu, zjistím, že jsem prošel vlastně stejným
vývojem jako v chápání pojmu autorská režie. Prvotní úzký
význam autorské režie je kombinace režiséra s dramatikem a já
jsem svou první věc na škole (loutková pohádka s názvem Krtek)
dělal podle vlastního scénáře. Další dvě režie byly podle
povídek ve vlastní dramatizaci (I.Orkeny – Amála a Prasák,
R.Dahl – Moral Kombat). Při bakalářské inscenaci už jsem se
pokusil dramatizovat román Adolfa Branalda (vznikla tak školní
inscenace Pan Nula), až

jsem se nakonec dostal k převedení

klasického textu od F.G.Lorcy Pimprlata.1) Tedy ne cesta od
klasické hry přes svoje úpravy, k dramatizacím až k vlastní
hře, ale přesně naopak, což na první pohled působí paradoxně,
je to však spíše exemplární. Není to totiž vývoj z pohledu
uplatnění autorství pouze v literární vstupní složce, ale
uplatnění autorství (jak jsme si ho definovali) z pohledu jeho
náročnosti, vlastně z pohledu přirozeného vývoje. Tedy od
základní varianty - vlastního textu, kde je otisk autorského
přetlaku

nejpřímější,

má

cestu

bez

překážek,

je

to

nejjednodušší forma, přes dramatizace povídky, kde už musel
nastat dialog se spisovatelem, který někdy někde tuto povídku
napsal, autorství zde už tedy nemohlo být egoisticky přímočaré,
muselo vzejít z komunikace s dalšími jinými projevy autorství. 2)
Vzpomínám si, že tehdy poprvé jsem cítil zvláštní pocit tichého
napjatého rozhovoru, jako když s někým o něco smlouváte, jste
oba zdvořilí, zároveň ale tvrdě hájíte své zájmy, zdánlivě
poklidný dialog je vlastně tuhým bojem. Vy cítíte, že právě
tato novelka je ta pravá pro vyjádření vašeho záměru, stavu,
situace, kterou chcete sdělit divákům , zároveň však cítíte, že
ji musíte tu a onde poopravit, změnit, čemuž se tvůrce povídky
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skrze ni samu brání, někdy více, jindy méně, někdy dojdete záhy
k dohodě, jindy se souboj vyostří. Pokud je to souboj čestný,
pak je i tvůrčí. U románu je soupeř z daleko těžší váhové
kategorie, vy však stále máte výhodu dramatizace, u klasické
hry už je to problém. Vždy je několik cest, jak se s ním
vypořádat. Jedna z krajních je tak trochu „rána pod pás.“ Hru
(ale platí to i na dramatizace atd.) rozeberete a složíte
v úplně jinou, změníte téma, které více odpovídá vám, tím ale
musíte změnit většinu dialogů, třeba i vztahy postav a vůbec
celou strukturu. Nebo je druhá krajní možnost, možná cennější,
která vloží do hry vaše vidění daleko nenápadněji. Spočívá ve
formálním

zachování

hry,

při

kterém

svůj

vlastní

vklad

podsouváte a zaséváte až při jevištní práci, která je režii
nejvlastnější. Tedy při práci s prostorem, herci, světlem,
zvukem. Jejich vzájemným skládáním, ovlivňováním, rytmizováním
a akcentováním naplňujete téměř neviditelně svou autorskou
vizi.
Musím přiznat, že to se mi zatím úplně nepovedlo. Při
práci na Lorcovi jsem asi při čtvrté repríze pochopil, že jsem
příliš velký důraz kladl právě na změny ve struktuře původního
textu. Lorcovu stavbu jsem rozbil, ale vlastní nepostavil
dobře. Pravdou ale je, že podaří-li se dobře postavit inscenaci
zvenku, jako žijící fungující organismus, pak si při reprízách
jakoby sama zacelí díry v stavbě.
Doufám, že při inscenování Stoppardovy hry, které mě čeká
v této sezóně, se mi podaří vtisknout svůj postoj daleko
jemněji, neokázale, právě v hlavní fázi autorské režie –
v procesu zdivadelňování, které zde chápu jako pojem nadřazený
převodu všech prvků v systém divadelních znaků. V procesu
zdivadelňování jako autorské syntéze všech vstupujících složek
v ten daný okamžik, za otevřenosti všem momentálním vlivům
a náhodám.

Je-li právě v této fázi vyjádřeno vlastní téma

25

v širším slova smyslu, pak musí vzájemný boj všech autorů
(režiséra-autora, herce-autora, scénografa-autora a dalších)
vyústit ve shodu, neboť se vše sčítá v nově vzniklém autorském
díle.

Mnoho autorů - zajícova smrt
Proč jsem do předchozího nástinu vývoje nezařadil zatím
poslední inscenaci 1203 aneb Není mi smutno? Neseděla do mé
vývojové řady od vlastních textů k autorské režii textu cizího?
Naopak. Potvrzovala správnost této teorie, jen ji rozšířila
o vývoj ve šroubovici. Vracela se totiž k prvotní fázi –
uplatnění

autorství

ve

vlastní

předloze,

ale

ve

vyšší,

složitější rovině.
Předlohou nebyl žádný hotový text, nýbrž jen osobní
záznamy všech zúčastněných. Deníkové zápisy, básničky, povídky,
pohledy rodičům, dopisy prvním láskám, taháky, útržky pijáků se
vzkazem pro spolužáka atd. Výjimečnost (ona vyšší rovina) však
nebyla ani tak v konkrétních materiálech (koneckonců už se
zdivadelňovaly

i

uchopení.

původní

Náš

telefonní

seznamy),

záměr

bylo

jako

složit

spíše

v metodě

inscenaci

jako

autorskou kolektivní výpověď. Chtěl jsem po hercích autorský
vklad nejen ve fázi zkoušení scén na jevišti, nejen jako jejich
herecký přínos, ale jako osobní investici po celou dobu
zkušebního procesu. Ne aby jen rozehrávali scény, nosili
nápady, vyvolávali situace, vlastní zážitky, vzpomínky, nejen
aby nabízeli, tak jak se po nich většinou při kolektivní tvorbě
chce, ale aby byly skutečnými autorskými tvůrci od prvopočátku,
aby dílo vznikalo z vyrovnaného autorského jiskření všech
vzájemně. V zápětí se objevilo několik problémů:
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Všichni

jsme

pochopili

autorství

příliš

osobně,

bez

odstupu, téměř niterně. Začali jsme nosit příběhy „jako ze
života“ a samozřejmě narazili na to, jak je vlastně převést na
divadlo. Nešlo to. Scény působily buď parodicky nebo nudně.
Někdy byly výpovědi až příliš intimní. Inscenovat se nedaly
vůbec, ale nefungovaly ani jako civilní řeč do publika. Něco
zde bylo špatně. Co? Myslím, že jsme přitom zapomněli, že
tvoříme na divadle. To, co přinesený materiál postrádal, byla
divadelnost nebo lépe jevištnost. Uvědomil jsem si, že i když
se chci v díle objevit co nejradikálněji jako autorský subjekt,
nikdy to nejsem já, ale já jako divadelní znak. Je to vlastně
naprosto evidentní – na jevišti je všechno znakem a ani autor
se tomu nevyhne – může se objevit jen jako „já ve zkratce, ve
stylizaci.“ A tak je třeba přemýšlet i při sběru divadelního
materiálu.
Druhý problém se dal očekávat. Když se totiž všichni
chopili naplno příležitosti uplatnit své vidění při tvorbě
inscenace a všichni se považovali za rovnocenné spolutvůrce,
práce se nikam neposouvala. Bylo to příjemné, měli jsme vlastně
spoustu materiálu, ale vše bylo stejné, na jedné rovině,
inscenace nerostla, jen se nafukovala. Vycítil jsem, že je zde
hodně autorů, ale žádný režisér a snad i trochu podvědomě jsem
začal některé věci selektovat, třídit a podněcovat jiné. Zde
musím podotknout, že ještě dávno před vypuknutím zkoušek jsem
si

napsal několik málo stran scénáře, kde jsem začal rozvíjet

příběh, který by mohl být linkou táhnoucí se celým děním
a zároveň pojítkem všech situací. Několik stran jsem napsal,
ale hned odložil a na zkoušku pak nikdy nepřinesl, hercům je
nikdy neukázal. Teď jsem si sám pro sebe ten příběh vybavil
a

začal

ho

malinko

podsouvat

při

prvním

rozehrávání

už

konkrétních situací. Scény jsme začali zapisovat a teď přišlo
mé velké překvapení. Když jsem se asi po měsíci podíval jen tak
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ze zajímavosti na prapůvodní verzi scénáře, která nebyla nikdy
na zkoušce, a srovnal ji s prvními zápisy ze zkoušek, zjistil
jsem až neuvěřitelnou podobnost. Dospěl jsem tehdy k názoru, že
se dá autorsky tvořit velmi nenásilně, a přitom se jako autor
nerozplynout v ději a obrazech, že se dá tvořit ohleduplně
k ostatním hercům-autorům, a přitom je napojit na stejnou
frekvenci, na stejnou rovinu hledání, na stejnou hladinu pokusů
a omylů. Dospěl jsem k názoru, že podaří-li se najít jakousi
společnou energii (což zde míním jako něco širšího než téma),
kterou všichni při tvorbě přijmou za svou, pak se může stát, že
věci do sebe zapadají téměř samovolně. Herec věří, že tuto
repliku vymyslel on (je mu vlastní, působí přirozeně) a také ji
opravdu vymyslel, ale ona zároveň sedí do celkové režijnědramaturgické

koncepce,

byla

tedy

zřejmě

vyprovokována

z nějakého jednotného pocitu nebo potřeby (energie), kterou
nastavil režisér.
K tomu jen letmá poznámka: Pocit, že si herec scénu, svůj
pohyb, slovní

vtip, gag či cokoli jiného vymyslel on sám, je

podle mě nesmírně důležitý. Není to žádná přemíra egoismu, ale
potvrzení herce jako autora, čímž se mu zvýší sebevědomí a chuť
do další práce, zároveň je to důkaz hercovy angažovanosti
v kolektivní tvorbě a především jeho úzká vazba na inscenaci
jako celek. Čím více takových vazeb se podaří vytvořit, tím
srostlejší je pak výsledek, tím větší má šanci stát se opravdu
živým organismem. Režisér, který si je těchto výhod vědom, může
často vyvolávat tento pocit v herci záměrně. (Má to samozřejmě
své hranice – pokud takový pocit v hercích převáží, může dojít
u režiséra ke ztrátě autority a rozpadu zkoušení.) Proto
kdykoli slyším od herců, že si při práci udělali vše sami
a režiséra vlastně nepotřebovali, zbystřím a ptám se, kdo byl
tím režisérem.
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Neautorský herec
Celou dobu se zde nějak zamotáváme do slovíček jako je
autor, autorský, autorství. Před chvílí jsem použil slovní
spojení herec-autor. Kdybych nenapsal první část, mohli bychom
se domnívat, že jde o autora-herce opět v tom, podle mého,
chybném chápání jako herce, který zároveň píše hry. Jak
dokazuje např. tato citace: „Voskovec a Werich, herci-autoři,
autoři-herci, byli mistry politických improvizací.“ 3) Může
vůbec existovat herec-neautor, neautorský herec? Pokud ano, pak
bych řekl, že jeho hlavním rysem nebude absence talentu na
psaní her, jeho charakteristiku bych vystihl spíše takto:
Přijde na zkoušku a chce vědět, co má dělat. Režisér mu to
vysvětlí a on to tak zkusí. Herec předvede, ale z reakce
režiséra je jasné, že to není ono. „Zkus to jinak,“ žádá
režisér. „Jak jinak?“ „Prostě jinak.“ „Tak mi řekni jak jinak.“
„ Já už jsem ti to řekl.“ „Tak jsem to udělal.“ „Já myslím
ještě jinak.“ „Tak mi řekni jak ještě jinak.“ „Tak nic.“ „Takže
dobrý?“ Nebo jinak:

Režisér: „Zkus tam teď vyskočit.“ „Cože?“

„Jen vyskoč.“ „Proč?“ „Jen bych to chtěl vidět, vyskoč.“ „Já
nechápu, proč bych měl vyskočit.“ „Pak ti to vysvětlím.“
„Nebudu jen tak bezdůvodně skákat.“ „Jen to zkus.“ „Ne.“ „Tak
ne, jdeme dál.“ „No to bych prosil, ať dneska vůbec něco
uděláme.“
Většinou je velmi podrážděný při každé výtce a jde si hned
ulevit do herecké šatny, kde vychrlí svůj názor na spolupráci
s tímto režisérem. Je nejvíc ukřivděný při rozdělování rolí.
Nesnáší změny během zkoušení, co je jednou nazkoušené, nesmí se
měnit. Neúčastní se zkoušky, netýká-li se přímo jeho. Neuznává
fázi sběru materiálu, tvrdí, že nechce jen tak zdarma nosit
nápady, že to by si to také mohl celé udělat sám, pak se však
cítí

záměrně

upozaděn.

Hraje
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téměř

stejně

při

premiéře

i

derniéře.

Přes

to

všechno

dokáže

stvořit

šablonovitou

postavu, je tedy herec a v našich divadlech nachází široké
uplatnění.
(Podobně bychom mohli představit neautorského dramatika,
scénografa atd.)

Herec - autor ještě jinak
Je-li herec opakem předešlého, je-li to herec–autor, může
dokonce do představení, ale právě i do inscenace projektovat
své vidění více než režisér. Jeho otisk může být tučnější,
čitelnější a není to nic špatného. Opravdu velmi autorský herec
může

dokonce

zastávat

všechny

funkce

a

stát

se

hlavním

a jediným tvůrcem, jako to dělá třeba Jaroslav Dušek.
Zcela jiný rys všech herců bez rozdílu je exhibicionismus.
Jistá touha po zviditelnění je samozřejmě pochopitelná, ne–li
nutná. V určitém momentu však může přejít k velmi silné potřebě
zazářit, být viděn nejvíce, být neomylně zapamatovatelný. (Kdo
ví, snad je to snaha bojovat proti pomíjivosti divadelního
představení.)
Jedno je však jisté: divadlo je kolektivní záležitost,
tvorba

divadla

je

kolektivním

aktem

a

s tím

ani

ten

nejegoističtější herec nic nenadělá. Pokud nepřistoupí na fakt,
že může fungovat jen ve spoluhře všech ostatních, jen při
vědomí

celku,

pak

je

nepoužitelný.

Já

s takovými

herci

zkušenost naštěstí nemám, pracoval jsem zatím vždy se spolužáky
ze školy, ponejvíce z mého ročníku, který je po celou dobu
studia veden Janem Schmidem ke kolektivní tvorbě, k pokoře vůči
ostatním spolutvůrcům i spolutvorbě jako takové, k přijmutí
přirozené hierarchie atd. O to víc mě překvapily některé jejich
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reakce při zkoušení „dvanáctsettrojky“. Bylo to zkoušení ve
všech směrech kolektivní i autorské, což všem vyhovovalo,
přesto se zhruba 14 dní před premiérou objevil silný blok
několika herců. Bylo jasné, že se něco děje, že zkoušejí bez
energie, jen z nutnosti. Krize měla svůj vrchol, po kterém jsme
se uklidnili a vzájemně o tom začali diskutovat. Vyšlo najevo,
že se někteří cítili upozadění na úkor druhých, že mají méně
prostoru a možností sebevyjádření. Jak jsem už řekl, jsou to
herci zvyklý na metodu kolektivní improvizace, kdy je velikost
jejich prostoru ve výsledné inscenaci spravedlivě ovlivňována
od počátku nošením vlastních nápadů, osobním zapojením atd.
Jádro problému bylo tedy jinde:
Tato hra má v zárodku jakýsi příběh tří postav, dvou
chlapců a jedné dívky, jejichž představitelé se postupně
proměňují. Role je stejná, ale herec jiný. Nad touto jemnou
příběhovou linií však stojí celek inscenace, kde každý vytváří
desítky jiných postav a postaviček, dětské hrdiny, sám sebe
mladšího, své dávné spolužáky atd. Tedy všichni jsou na jevišti
prakticky neustále, pokud bychom sečetli u každého čas strávený
před očima diváků, určitě by se hodnoty téměř nelišily. A teď
ono zjištění: ukřivdění herců pramenilo z pocitu nevyrovnaného
podílu na těch třech roličkách. Jedině tyto zde totiž byly
pevně definovány, měly svá jména – Anna, Filip, Jan – a tím
i určité, i když velmi volné charaktery. V tu chvíli jsem
pochopil tento herecký syndrom, který jsem si nazval jako
„chorobná touha po roli“. Nevím, kde přesně je zdroj této
touhy, pravděpodobně v tradičním chápání herce v Evropě na
základě historického vývoje, určitě však na tom má svůj podíl
i vysoká škola. Už přijetím herce na umělecky profilovanou
vysokou školu do oboru herectví, dáváme adeptu vlastně najevo,
že má něco, co by se dalo nazvat talentem a že by z něj měl být
jednou herec a herec přece hraje role. V hercích, vystudovaných
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na

KALD,

je

toto

zploštěné

chápání

herecké

tvorby

méně

zakořeněné, ale přesto může omezovat.
Kdybych se nyní pustil do obšírnější debaty na toto téma,
zřejmě bych se nevyhnul otázce, zda se vůbec dá dělat čistě
kolektivní divadlo, kde podíl každého ustupuje ve prospěch
celku, kde se jeho podíl třeba i rozplývá v uskutečnění vyššího
záměru, s profesionálními herci. Zda by nemělo větší smysl
postavit soubor z lidí, kteří mají divadlo jen jako koníček,
jak už se to v historii několikrát stalo, stává a zase stane.
Zřejmě bych se ani nevyhnul debatě o vlivech všech jiných
masovějších médií na herce, dále o provozním fungování divadel
a tak dále. Všechno z toho má svůj vliv, všechno z toho už bylo
několikrát prodebatováno.

Délka zkušebního procesu aneb „zážitkometr“
Nebojte se, nebudu tvrdit, že délka času mezi první
zkouškou a premiérou nerozhoduje o kvalitě inscenace. Chci se
od této fyzikální veličiny dostat k jinému faktu, který mě
nenechává klidným.
Výchozím

poznatkem

budiž

má

zkušenost

z Festiválku

pantomimy, improvizace a pohybu konaném jednou za půl roku
v kině Aero. Při zakončení jednoho Festiválku se vždy vyhlásí
téma na příští a soubory či jedinci mají možnost si do té doby
připravit krátký skeč. Praxe je však taková, že se začíná
vymýšlet den

či nejvíce dva dny předem. I já vždy společně

s někým jsem byl vícekrát pozván a v souladu s titulem Festival
improvizace jsme se společně pokoušeli něco vymyslet jen
několik málo hodin předem. Zastavím se u posledního takovéhoto
vystoupení. Téma bylo: První rande. Tedy téma dosti omšelé, kdy
bylo jasné, že každý se to pokusí nějak překroutit a tím
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překvapit.

Nebudu

popisovat,

co

jsme

nakonec

vytvořili,

nastíním jen posloupnost celé akce až k předvedení, protože to
bude předmětem našeho dalšího zájmu.
V den konání akce, ještě u sebe doma, jsem dostal určitý
nápad, klíč k uchopení. Podle toho jsem vybral CD nosič
s vhodnou

hudbou

a

přijel

do

Aera.

Návrh

jsem

přednesl

ostatním, byl přijat. Rozdělil jsem úlohy, měli jsme 15 minut
na zkoušku přímo na jevišti. Řekl jsem osvětlovači i zvukaři
signály pro spuštění či změnu. Jednou jsme si etudu projeli –
měla asi 14 minut, ještě přímo při projíždění se přišlo na
některé nápady, které se do struktury rychle přidaly a bylo
hotovo. Divadelní minikus jsme odehráli a sklidili poměrně
velký aplaus. Tím se nechlubím, tím upozorňuji na to, že tato
čtvrthodinová

hříčka

fungovala,

diváci

reagovali,

četli

minipříběh a smáli se pointě. To vše píši, protože jsem si
později uvědomil, že takto „za pochodu“ vlastně proběhl trochu
deformovaný, ale jinak právoplatný proces autorské režie.
jsme

během

jedné

hodiny

vytvořili

divadelní

My

inscenaci.

Kratičkou, ale přece se všemi parametry regulérní inscenace –
měla začátek, prostředek a konec, měla postavy, které jednaly.
Můžeme klidně uplatnit přísnější režijní hledisko: všechny
složky divadelní syntézy zde byly prokomponovány v dokonalou
spoluhru podle předem vytyčeného režijního plánu - světla se
změnila a zvuk byl puštěn přesně, kdy měl být, aby podpořil
danou akci, improvizace veskrze žádná, vše proběhlo tak, jak
jsme se domluvili, klidně bychom to mohli sehrát několikrát za
sebou velmi podobně, tedy byl splněn i prvek určité fixace
nutný pro reprízovost atd. A teď mi to vrtalo:
Vždyť my zkoušíme i tři měsíce jednu věc, která je nakonec
jen třeba třikrát delší než zmiňovaná etuda. Nestačily by tedy
na 6O minutovou inscenaci 4 hodiny? Nebo jeden den? Zdá se to
jako holý nesmysl nehodný diplomové práce, ale mě to opravdu
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hodně zaměstnávalo.

Hlavou mi proběhly všechny délky zkoušek

od těch velmi dlouhých jako u Stanislavského nebo Grotowského
přes tři nebo čtyři týdny v Národním divadle v meziválečných
letech až po téměř nulové zkoušení u Comedie dell´arte.
Uvědomil jsem si hlavní rozdíly mezi čistou improvizací a pevně
danou hrou. (Nemám rád, když herci tvrdí, že úplně čistá
improvizace neexistuje, jenom proto, že oni praktikují jeden
z možných přístupů k improvizaci, která staví na určitých pevně
daných bodech.) Potom jsem přemýšlel o všech kombinacích těchto
dvou krajních přístupů. Bylo mi jasné, že se dá poměrně rychle
vytvořit hra, která má pevnou kostru, kde jsou vklíněny pevně
zakotvené plochy určené k částečné improvizaci (tak to chtěli
po Jindřichu Honzlovi Voskovec s Werichem) nebo se rychle
nazkouší vše kolem hlavní postavy, jejíž představitel vlastně
může přijít až do připraveného aranžmá těsně před premiérou,
je-li schopný improvizátor (jak to dělával Vlasta Burian).
Podobných případů, jak se dá velmi narychlo nazkoušet regulérní
inscenace (možná i za den) bychom našli spoustu, stejně jako
mnoho případů z opačného konce, kdy režiséři potřebovali dlouhý
čas,

protože

vyžadovali

naprosto

dokonalou

fixaci,

která

vyústila až v potřebu mechanicky přesného, ovladatelného herce,
v potřebu

nadloutky.4)

Snad

se

zde

zbytečně

nezabývám

podružností, ale mě opravdu zajímal ten rozdíl, důvod proč mít
či nemít tolik času na zkoušení. Jistý názor jsem si vytvořil
po shlédnutí Komediografu brněnského HaDivadla. Viděl jsem
kabaret složený z mnoha vtipných čísel, proložených písněmi,
jak už to v kabaretu bývá. Neuvěřitelně jsem se bavil, žil jsem
totiž v domnění, že je to určitá živá forma hry, že se
v zákulisí narychlo domlouvají, jaké číslo vypustit dál, jak
tady na tyto diváky vyzrát. Bavil mě pocit, že jsem „přitom“,
že vidím jejich rozpaky a nesnáze. Posléze jsem se dozvěděl, že
je to regulérně nazkoušený repertoárový kus, který se koná vždy
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znova téměř v nezměněné podobě. Nevadilo mi to, necítil jsem se
podveden, ocenil jsem jejich dovednost vyvolat ve mně pocit, že
se to děje právě teď, tady, se mnou, v tomto sále. Druhý den
jsem chtěl ten zážitek vyprávět kamarádovi a zjistil jsem, že
si vlastně vůbec nic nepamatuji, jediné číslo, jediný vtip mi
nezůstal v paměti. (To opět nevytýkám jako nedostatek tohoto
kabaretu.) Pomohlo mi to dojít k následujícímu:
Rozdíl je v kvalitě diváckého zážitku. Naše etuda na
Festiválku vyvolala v divácích bouřlivou reakci, ale velmi
pomíjivou, krátkodobou. Podobný byl můj zážitek z brněnského
Komediografu. Naopak snad diváci odcházející z „dvanáctsettrojky“ nebo z Pana Nuly nemají možná tak silný zážitek hned po
skončení představení, ale to, co se v nich podařilo otevřít
zůstane

doufejme

chvíli

otevřeno.

Ideálně

navždy.

Teď

nehodnotím. Netvrdím, že to či to je správně. Představuji si
jakýsi zážitkometr: v prvém případě rtuť vylétne vysoko vysoko
a v zápětí plynule klesá, v případě druhém rtuť stoupá mnohem
pomaleji, dosáhne dokonce možná stejné úrovně jako v předchozím
případě, ale stejně jako byl její vzrůst pomalý, je i pokles
vláčný,

dokonce

možná

nikdy

nedosáhne

hodnoty. Zůstane výš a příště možná zase
pořád.

V takovém

případě

bychom

i

původní

startovní

o kousek výš a tak

mohli

doufat

v jistou

kultivaci člověka divadlem. Je to samozřejmě velmi ideální,
modelové, neodpovídá to přímé úměrnosti, ale pro mě to je důvod
přemýšlet,

jak

co

nejlépe

využít

čas

poskytnutý

nám

ke

zkoušení. Jde-li pouze o složení všech technických i uměleckých
složek, jak se o režii často píše, pak mi stačí pár dní
a určitého efektu určitě dosáhnu. Budu-li mít dobré herce,
scénografa, osvětlovače i zvukaře, vyprodukuji za pár dní možná
i inscenaci, která by obstála v profesionálním divadle, přičemž
jsem tento názor schválně vyostřil slůvkem „vyprodukuji“. Jdeli totiž o něco víc, pak mi pár dní nestačí. Jde-li o pro-
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komponovanou skladbu, bohatě a rovnoprávně rozvinutou ve všech
svých

složkách

tak,

že

přes

svou

promyšlenou

tématickou

strukturu opřenou o problémy doby zůstává syntézou otevřenou
kontaktu s jedním konkrétním divákem v jeden konkrétní večer,
v jeden

přítomný

okamžik,

který

může

v diváku

zažehnout

nepoznané vnitřní nervy, pak mi nemusí stačit ani tři měsíce,
ani rok, ani dva. To se nemusí zdařit nikdy.

Povzdech nad videoprojekcí
Bylo by nošením dříví do lesa, kdybych si stěžoval, jak je
dnes používání videoprojekce na divadle módní záležitostí.
Stalo se to předpokladem k tomu, aby představení mohlo být
nazýváno „multimediální“, což je podle mne jen nové, moderní
synonymum k syntetickému, pouze se snaží zdůraznit podíl těch
opravdu nejmodernějších, nejen projekčních možností. Povětšinou
(vyskytují se samozřejmě výjimky, i když velmi sporadicky) tyto
projekce nemají jiný smysl než ozvláštnit probíhající akci na
jevišti (která je bez toho jinak opravdu velmi nudná), bez
sebemenšího vnitřního napojení na děj, případně má upozornit na
to, jaký je se tu před námi odhaluje hypermoderně vybavený
režisér.

Vrcholným

důvodem

nutícím

režiséra

zakomponovat

videoprojekci bývá buď televizní přenos na jevišti (viděl jsem
spoustu

her,

které

byly

„ozvláštněny“

vstupy

televizního

hlasatele a právě tyto sekvence se promítali on-line na zadní
projekční

plátno

nebo

prostě

přes

scénu)

nebo

jakési

„videovoyeurství“ (postava, která „se skrývá“ za kameru, chce
být pouhý zaznamenavatelem akce, ne aktérem dění – velký módní
trend především ve filmu, kde to dosti placatě zdůvodňuje
použití levného digitálního materiálu oproti filmové surovině).
Budiž. I když mi to přijde ubohé, diváci se baví a věří, že
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právě sledují nový, asi tedy moderní, mnohdy snad průkopnický
styl.
Jak je ale možné, že před sedmdesáti léty používal
E.F.Burian
inscenací

filmovou
dokonale

projekci

geniálně

prostoupeným,

promyšleným,

mnohovrstevnatým

celou

a

velmi

5

osobitým způsobem? Vezměme si jen jeho Máj. ) Filmové dotáčky
zde používá jako prvek, který doplňuje divadelní souhru –
hlavní úlohu zde má detail, na divadle nedostupný. Ne však jako
ilustrace básnického textu, nýbrž jako protiklad.

6

) Zároveň

nechává vzájemně ovlivňovat filmovou a divadelní řeč. Na
divadle používá montáže a střihy, na plátně naopak dlouhé
záběry z jednoho pohledu, téměř jako v divadle atd. Anebo po
Burianovi Radok, ten zase našel v projekci možnost přenesení
děje,

možnost

vzájemných

akcí

a

reakcí,

možnosti

nových

překvapivých protnutí, které vyústily až v Laternu Magiku.
Proč

tedy

dnes

tak

ploché

a

bezbarvé

používání

videoprojekce? Je to otázka vyspělosti tehdejšího a dnešního
publika? Nároků, které klade na diváky divadlo dnes a tehdy? Má
zde svůj negativní vliv televize jako nejmasovější kulturněvýchovný prostředek?

Společný jazyk režiséra a herce
Slovo

má

velkou

sílu.

Slovo

je

původně

znakem

pro

existující věc a vždy si v sobě zachovává něco z té hmoty,
kterou označuje. Zaříkávači věří, že ve slově „kámen“ je ten
kámen stále obsažený a proto má slovo sílu léčit a odhánět zlé
duchy.
Vrátíme se na divadelní půdu a zacitujeme z knihy Otázky
divadelní

režie:

„Radovan

Lukavský

ve

své

knize

Hamlet,

Pracovní deník uvádí, že to, co chtěl režisér Pleskot, ale
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nedovedl to dosti precizně říci, formuloval mu nakonec kolega
Otomar Krejča, který na jedné z posledních zkoušek řekl: „Mužný
hněv!“ 7)
Síla slova se zřejmě násobí v přesně zacíleném sousloví.
Teprve při zkoušení „dvanáctsettrojky“ jsem si uvědomil, jak
specifická slovní spojení používám, chci-li herci něco sdělit.
Když jsem nad tím zpětně zamýšlel a vybavoval si některé
konkrétní pokusy o vyjádření požadavku na herce, ať už co se
pohybu, postoje, řeči nebo celkového vyznění týká (tedy od
všeobecní

až

po

jemné

nuance),

byl

jsem

překvapen,

jak

různorodá spojení používám. Dokonce bych řekl, že postupem času
si člověk vytvoří vlastní styl domluvy s každým hercem, jakýsi
jejich osobní komunikační kanál, svébytný jazyk, který by za
normálních okolností (v běžném životě) s dotyčným hercem nikdy
nepoužil.

Pomineme-li

neverbální

komunikaci,

potom

je

to

specifická hereckorežijní řeč zkušebního období. To zní dost
šroubovaně, jak jinak však vyjádřit zvláštní okamžik, kdy
režisér hledá způsob, jak by popsal, co po herci chce a po
chvíli přemýšlení z něj vypadne krátké, třeba jen dvojslovné
spojení (onen Krejčův „Mužský hněv“) a herec hned ví, co dělal
špatně, i když tomu nikdo jiný nerozumí, protože se toto
vyjádření třeba nijak netýkalo scény, která se právě probírá.
U takového stylu komunikace musíme předpokládat, že režisér
herce do určité míry zná (asi by se takový jazyk nenalezl při
první pohostinné režii v cizím divadle), že zná jeho myšlenkové
zázemí,

způsob

jeho

imaginace

a

zároveň

se

orientuje

v aktuálním dění určité oběma blízké oblasti (velmi vhodným
materiálem jsou např. klišé současných filmů atd.) Pak se
mnohdy přistihnu při chrlení tak pokroucených slovních výhřezů
(které v sobě v určité podobě obsahují i specifickou poetiku,
téměř poezii), že jejich účinek je komický, zároveň však
přesný,

herec

pochopí.

Jde

vlastně
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o

to,

najít

k herci

komunikační cestu, která je kompromisem vašeho a jeho chápání
a díky tomu zasáhnout to místečko v něm, které zasáhnout
chcete, protože víte, co v něm vyvolá. (A mnohdy má opravdu
sílu zaříkadla.) Zasáhnout ho chcete navíc co možná nejkratším
výrazem – tím jediným možným, přesně zacíleným. Právě pro tuto
snahu po zkratkovitosti, obsažnosti na malé ploše, je to jazyk
opravdu místy básnický. Pamatuji si výrazy
nebe

vztyčená

pyšná

špageta“

nebo

typu: „…jako do

„…taková

hobití

chůze

pozpátku“ atd. Koneckonců „Mužský hněv“ by klidně mohl být
název básně. Je to podobné jako s předehráváním. Zde také
chcete, aby herec, co nejlépe, až modelově pochopil, co po něm
žádáte, proto své konání přeženete do karikatury pro zdůraznění
hlavních rysů. Dosáhli jste tak u herců svého a ještě je při
zkoušce pobavili.

Efekty versus efekty
Bývá-li mi něco na mých představeních vytýkáno, pak je to
efektnost, snad myšlená jako přemíra efektů, jako příliš
efektní podívaná. Vím stoprocentně, že moje inscenace trpí
řadou nedostatků, zrovna s tímto bych ale zásadně nesouhlasil.
Jde o to, jak si kdo vykládá efekt na divadle. Slovo efektní má
v různých oborech různé významy. V divadle podle mne musíme
přesně rozlišovat dva hlavní výklady:
Efekt jako reklama
Útočí

tou

nejprimitivnější

možnou

cestou

na

emoční

soustavu diváka. Zasahuje nejvíce obnažená místa předem dobře
vykalkulovanou střelou. Často nemá velké vnitřní opodstatnění,
do struktury není takovýto efekt „všit“, pouze připíchnut jako
apendix. Nemá dramatickou funkci, neobstojí vícekrát, protože
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jeho síla se ihned vyčerpá. Vypadá honosně, bohatě, ale je
prázdný. Taková je třeba prvoplánová projekce, která už byla
výše popsána. Stejně tak všechny ty 3D animace, které mají jen
zastřít nudu odehrávající se na jevišti, nebo náhle do extrému
zesílená

vypjatá

filmová

hudba

pokud

jen

dokresluje

nicneříkající zaražené postavy, které chtějí vyjádřit nehybným
obličejem velký vnitřní boj. Většina velkých světelných show,
které nabízí současná vyspělá inteligentní světelná technika,
se využívá bez vnitřního významu, podobně i herci houpající se
ve vzduchu jsou takto zavěšeni, protože to prostě vypadá pěkně
a náročně a zajímavě, nebo stínohra, která je jen pro stínohru
atd. Příkladu bychom našli asi mnoho.
Efekt jako divadelní metafora
Druhým příkladem je efekt coby nové, neotřelé spojení,
překvapivá kombinace dvou nebo více prvků, které divadlo té
doby

může

pro

svou

tvorbu

využít,

tedy

i

nejmodernější

prostředky (lasery, 3D animace atd.) použité však úplně jinak,
než jak jsme popsali v předchozím příkladě, i když první oční
vjem může být velmi podobný. Je-li to skutečně nová vazba
nových prostředků, pak může vzniknout nová překvapivá jevištní
metafora - předvedení jevu za pomoci úplně jiného jevu, což pak
na diváka působí přímo uhrančivě, velice efektně, obrazově
a zároveň emočně. Je-li navíc ještě v propojení s celkovou
strukturou, má vnitřní odůvodnění a napojení na kostru, na
příběh, pak účinek nevyprchává, naopak se načítá a divák si ho
s sebou nese až do konce.
Např. použití „beatboxu“ (vyluzování zvuku bicí soupravy
pusou do mikrofonu) v inscenaci „1203“. Prý je to trend. Ale my
jsme to použili jako jedni z prvních, a i kdyby ne, tak tady
jádro pudla neleží. Beatbox zde není jako jeden z hitů současné
hip hopové mládeže, nýbrž jako metafora jízdy auta. Škoda
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1203 na jevišti není. Jen sedačky z ní. A také nejede. To jen
ten beatbox ji na začátku pomalu roztáčí kola (přesně jak to
„dvanáctsettrojky“ měly – rychlý rozjezd u nich nebyl možný)
a tím rozjíždí i příběh tří lidí, na konci se pak porucha auta
děje opět přes beatbox a příběh uzavírá, příběh dojel. Nebo
píseň „Už jsme prý dospělí“ spuštěná na úplném konci do loučení
herců. Prý je to přehnaně sentimentální. Jakýpak sentiment? Kdo
mu chce propadnout, tak mu propadne, kdo nechce, má plno jiných
možností, jak se s tím v závěru vyrovnat. Je to píseň stará,
velmi špatně nazpívaná Ladislavem Štaidlem, kdo to pozná,
vzpomene si i na seriál, který tato píseň uvozovala a už se mu
v hlavě rozjede jeho vlastní příběh, kdy by najednou mohl
zjistit určité podobnosti s tím, co viděl a vidí na jevišti.
Prožije osobní zážitek řízený z jeviště. Kdo sledoval hru jen
povrchně, může brát závěr jako parodii – dojemné loučení,
strašná píseň z praskající desky. Kdo poslouchá slova, může se
usmát nad jejich prostotou, nad jejich placaťoučkým posláním
a mávnout nad vším rukou, kdo však poslouchá slova velmi
pozorně, tak pozorně, jako sledoval celou hru, zjistí v ní
narážky na více předchozích scén, které v této chvíli dostávají
svůj

smysl,

pochopí,

proč

je

píseň

právě

v tomto

místě

a sentimentu nepropadne. A i když sentiment připustíme, vždy je
to – právě kvůli vícevrstevnatým významům, kvůli metaforičnosti
- sentiment na hraně. Je za tím vždy nějaký mechanismus, který
úplné propadnutí (i když si ho třeba přejeme) nepřipustí,
zbrzdí, nenechá nás z té hrany spadnout. Čili si to užijeme,
zapláčeme, ale zároveň o tom rozumem trochu pochybujeme.
Nechci
vytýkáním

se

vůbec

přehnané

vychloubat,

efektnosti

jen

zakrývá

nesnáším,
vlastní

když

se

neschopnost

vymýšlet dobré divadelní nápady, funkční a navíc i efektní.
Možná bych mohl napsat nápady pro vnitřní i vnější oko.
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Pro jaké diváky?
Ještě víc nesnáším, když se říká, že ten a ten to dělá moc
pro lidi, pro diváky. Proboha – pro koho jiného než pro diváky.
Otázka by snad jedině mohla znít pro jaké diváky? Ideálně pro
všechny, kteří přijdou ten večer do divadla. To předpokládá
takové představení, které má

v sobě zakódován klíč pro více

diváckých vrstev, které je stavěno po stránce výkladů, významů
a chápání do pyramidy, někdo říká do věže, slyšel jsem i do
paneláku, a pak záleží na divákovi, do jakého patra dojde.
Vždyť my nemáme jinou možnost než oslovit diváky teď.
Které jiné diváky můžeme dostat do divadla než ty, kteří žijí
dnes? My se nemůžeme vymlouvat na to, že jsme teď nepochopeni,
ale za sto let nás ocení. Naše dílo si nikdo za sto let
nepromítne, jako to jde třeba u filmu. 8)
Zkrátka všechny obvinění z přílišné populárnosti, lidovosti, tvorby pro masového diváka můžeme hodit za hlavu, pokud
jsme si sami zároveň prvním a nejdůležitějším divákem.
Pokud neslevujeme ze svých vlastních nároků, pokud náš
výtvor obstojí před námi samými a jsme přitom upřímní, pak
určitě oslovíme přesně ty diváky, které oslovit chceme a kteří
chtějí být osloveni. A vězte, že nám budou hodně podobní.

Neverbalizovatelné téma
Jednou

jsem

jeli

s inscenací

na

festival,

kde

bylo

publikum složeno ze samých mladých lidí, kteří by jednou možná
rádi dělali divadlo profesionálně. Představení skládající se ze
dvou

zdramatizovaných

povídek

jsme

sehráli

a

následovala

diskuse, do které se postupně zapojili téměř všichni. Diskusi
vedli dva vysokoškoláci – jeden předkladatel, jeden teolog,
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tedy lidé s vlastním názorem, pohybující se velmi dobře ve
vodách umění. Od začátku bylo jasné, že jsem byl tlačen
k základní otázce – proč jsem si vybral právě tuto látku ke
zdramatizování, proč právě tyto povídky jsme se rozhodli
přepracovat pro jeviště, proč právě teď a proč právě my. Bylo
jasné, že středem jejich zájmu je onen záhadný pojem – téma.
Jaké téma mě zaujalo, jaké téma jsem extrahoval z povídek, jaké
téma nás vedlo při práci, jaké téma mají diváci vyčíst. Odrážel
jsem otázky dle mého nejlepšího vědomí a svědomí, a přesto jsme
nikdy nenašel přesnou odpověď. Kdykoli jsem řekl něco příliš
konkrétního, vyznělo to jako banální téma, kdykoli jsem vyřkl
něco obecného, spadli jsme do roviny abstrakce. Co může být
téma? Ztráta identity člověka. To je určitě velké téma, ale
vezměte si, co všechno se sem vejde, schová, kolik různých
příběhů, postav, zápletek může být tímto zastřešeno. Dobrá, pak
je

téma

člověka,

manipulovatelnost
nemožnost

člověka

dosáhnout

člověkem,

ideálu.

Byl

nedokonalost

jsem

okamžitě

vyslýchán, proč mě toto téma zajímá dnes, jestli už to není
minulostí atd. Pak jsem tedy řekl, že téma je jak si jednou
večer vyšel pán na procházku a stala se mu hrozná životní
tragédie – hned jsem byl napaden, že vyprávím děj a ne téma.
Publikum se mezitím rozdělilo na dva tábory – půlka tvrdila, že
téma

jim

je

jedno,

že

důležitý

je

divadelní

zážitek

z představení, druhá půle tvrdila, že moje neschopnost vyjádřit
exaktně téma se odráží v jisté nepochopitelnosti inscenace.
Začal jsem pak o tématu přemýšlet víc, zpětně jsem se snažil
analyzovat myšlenkgové procesy, které mě dovedly právě k těmto
dvěma povídkám. Vlastně jsem nepřišel na nic konkrétního.
Důvody byly těžko popsatelné, těžko sdělitelné, řekl bych, že
téma, které jsem v té chvíli nosil v sobě a které se spojilo
při čtení těchto povídek je neverbalizovatelné. Kdykoli ho
vyslovím, vyzní buď jako klišé, hloupá obecnost nebo banální
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fakt. Proto možná ani není dobře mluvit jen o tématu, jako
spíše o energii. Energie díla je pojem mnohem širší, vhodnější.
Spojitost všeho dohromady poznáme právě napojením na tuto
energii – určitou energii má svět v té chvíli, kdy ho vy
spoluvytváříte, určitou energii cítíte vy osobně, určitou
energii má předloha a pokud se sejdou, máte jasnou představu
proč předvést divákům zrovna tohle a tady a teď. Je-li toto
napojení upřímné, je-li to most mezi vámi a světem a herci
a prostorem a diváky a dílem a tak dále, pak se může dostavit
i ten velmi vzácný stav, kdy samovolně, vám před očima,
vznikají náhodně nové zajímavé asociace, sémantické spoje,
paradoxy a konotace, které jste vlastně vůbec nezamýšleli a ony
přitom ladí s celkovým pojetím, s celkovou energií. Když se to
stane, máte pocit, jako by vám někdo shora potvrzoval: „Jdeš na
to dobře!“
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Závěr
Těžko říci, kolik divadelní práce mě ještě čeká, jisté
jsou dvě nebo tři režie v následující sezóně, pak se může stát
cokoli. Jedno ale vím jistě. To, co jsem si zatím stačil
uvědomit,

pochopit

a

zpracovat,

se

taví

do

obecnějších

zákonitostí, které jsou platné i mimo divadlo. Člověk přijde
při zkoušení na jeden zajímavý jev a zítra zjistí, že něco
podobného funguje i v životě. A naopak - člověk je svědkem
zvláštní události v životě a najednou překvapeně zírá, jak se
mu ona událost bezděčně vloudila do jeho práce na divadelní
inscenaci. Realita našich životů a divadlo našich dní mají
šanci být dvě dokonale prostoupené skutečnosti, a přece jedno
není odrazem druhého. Myslím, že doba zrcadlení „příběhů ze
života“ na divadle už minula. Doba jedné jevištní pravdy je
pryč. Stejně jako se fyzika i matematika dostaly kvantovým
chápáním světa do úplně jiných sfér, které se snaží vypořádat
s neznalostí

a

nejistotou

člověka,

stejně

tak

„kvantové

divadlo“ už nemůže uznat jen jeden možný výklad, jen jednu
interpretaci. Člověk odhalil, že všechno je relativní, vždy
záleží na pozorovateli, kde se nachází, v jakém čase, v jaké
situaci.

Tento

pozorovatel,

tento

jeden

člověk,

tato

individualita je zároveň svým světem, a pokud už chce divadlo
zrcadlit, mělo by se snažit zrcadlit všechny tyto světy, které
si přišly sednout dnešní večer do hlediště.
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Poznámky
1) Na dramatizaci knihy Adolfa Branalda My od filmu mají svůj podíl Petra
Zámečníková a Marta Ljubková.
2) Ještě jednou musím zdůraznit, že se nepohybujeme na rovině literárního
uvažování. Z pohledu dramatika samozřejmě není vytvoření celé hry nic
jednoduchého. Mám-li zde za příklad první, nejjednodušší fáze uplatnění
autorství vlastní text, v mém případě Krtka, přiznávám zároveň, že tento text
byl samozřejmě v mnoha ohledech velmi amatérský. Nároky na literární kvalitu
však v tuto chvíli nejsou předmětem našeho zájmu.
3) Černý, F.: Otázky divadelní režie. Melantrich. Praha 1988, str. 124.
4) Oba případy už v historii najdeme. Velmi krátkému zkušebnímu procesu
nahrává např. teorie Jana Schmida, která říká, že inscenace je v každé chvíli
svého zkušebního procesu vlastně hotová, připravená k zveřejnění

a zároveň

vždy nehotová. Opačný případ „dohotovenosti“ inscenace, dokonalé fixace nám
dnes přijde jako slepá vývojová větev odporující samému principu divadla.
Nikdy nedosáhneme při reprízách stoprocentní věrnosti premiéře jako třeba
film, to prostě není možné, protože na jevišti jsou živé originály, pokaždé
nové a autentické, proč se tedy o to vlastně pokoušet?
5) Máj. – Libreto: K. H. Mácha. Voicebandový přepis: E. F. Burian. Hudba:
K. Reiner. Výprava: M. Kouřil, J. Novotný a J. Raban. Film: J. Lehovec
(v přepracované verzi Č. Zahradníček). Choreografie: S. Machov. Premiéra: 16.
4. 1935.
6) Při úvodní scéně líčení krás májové přírody se zde objevovaly ohromné
detaily oka nebo smutně, zasněně hledící obličej apod.
7) Černý, F.: Otázky divadelní režie. Melantrich. 1.vyd. Praha 1988, str. 164.
8) Vůbec zde nemluvím o záznamech. I kdyby byly technicky sebelepší, i kdyby
byl dokonalý obraz, i kdyby to byla třeba i virtuální projekce, vždy to bude
reprodukovaný záznam, což jak víme, popírá princip divadla.
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Přílohy
Jako jedinou přílohu zde uvádím vlastní bakalářskou práci
z důvodů, které jsem uvedl výše.
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B a k a l á ř s k á

p r á c e

Režie nežije?!

Jiří Havelka, III.ročník KALD DAMU, obor režie-dramaturgie
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Úvod
Tato bakalářská práce nechce být fundovanou divadelní statí
či složitým sémiotickým rozborem. Pokouším se v ní najít ve
svých prvních setkáních s divadelní režií některé zajímavé
zkušenosti případně některé zobecňující principy, ke kterým jsem
došel praktickým ověřováním. Své názory budu dokazovat na těch
několika málo inscenacích, které jsem doposud režíroval (Krtek
aneb historky z podzemí, Ideální fotografie, Pan Nula aneb 289
svitků ze života Jana Kříženeckého, otce českého filmu), což má
pouze funkci demonstrativní, ne sebestřednou. Poznámky nemají
žádnou přísnou systematičnost, seřazeny jsou tak, jak mi
přicházely na mysl.
Název práce nemá s obsahem vlastně mnoho společného.
Vychází z mého pocitu, že pojem režie je v současnosti velmi
nejasný. Ani divadelní kritika často neví, kde a jak hledat
režii. Bohužel většinou se za režii vydává pouhá schopnost
schematicky zorganizovat materiál do určitého tvaru, který
nazýváme inscenací.
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Úkol divadelní režie
Abych mohl vůbec popsat svůj ideální pohled na režii,
vymezím dva krajní přístupy režijní práce. První režisér je
režisér - tvůrce inscenace, přísný šéfdirigent celého
divadelního orchestru, inscenace je předem hotova v jeho hlavě
a on ji pak „uskutečňuje“ skrz vše, co se mu nabízí (herci,
technika, světlo, hudba atd.). Jeho ideální představě se
výsledek vždy jen přiblíží – tu více, tu méně. Je to autoritář,
režisérista, divadelní prostředky znásilňuje ve jménu své
režisérské vize. Druhý režisér je režisér -usměrňovatel. Pouze
pokorně koriguje výhřez herecké (i jiné) invence, snaží se
vytvořit atmosféru, kde se žádný herec nebude stydět zveřejnit
svůj nápad, jen zastřešuje celé dění.
Oba dva přístupy mají své klady i zápory, ideál proto vidím
někde uprostřed. V prvním případě je hloupost připravit se
o nové prvky a nápady, které do vznikajícího díla mohou vnést
herci (sám moc dobře vím, že nikdy nevymyslím tak zajímavou věc
doma nad textem jako při zkoušení s herci na jevišti), v druhém
případě hrozí nebezpečí rozpadnutí inscenace v průběhu zkoušení.
Od moderního režiséra očekávám především velkou pružnost,
přizpůsobivost momentální atmosféře, tvůrčí potenci souboru,
všem divadelním i mimodivadelním vlivům. Měl by mít jakousi
původní vizi, kterou je však ochoten měnit v závislosti na
průběhu zkoušek. Režisér musí dát prostor hercům, v případě
jejich selhání však přijde s okamžitým připraveným návrhem,
nesmí ztratit autoritu. Dá prostor, ale je schopen provést
v kterékoli chvíli selekci materiálu podle svého záměru.
Režisér nesmí být jen stavař, řemeslník, který „produkuje“
jedno představení za druhým. (Polovina mých sil při zkoušení
Pana Nuly padla na řešení toho, kdy a jak který herec napne
plátno na rám, komu ho přinese, případně kde opře. V těchto
chvílích si připadám jak technik nebo stavbyvedoucí, ale vždy je
nutno si uvědomit, že tyto technické záležitosti jsou jen
50

nepatrnou částí spadající
zaštiťující tvůrčí element.

pod

režii.)

Režisér

musí

být

Zkoušení
Zkoušení nemůže být
„učením textů“ či „zapamatováním
aranžmá“. Musí to být tvůrčí proces v tom nejzákladnějším slova
smyslu. Právě vytvořit podmínky, aby takový proces měl vůbec
šanci se zrodit, je jedním ze základních úkolů divadelní režie.
Nezáleží ani tak na délce tohoto procesu, jako na jeho
intenzitě. Stejně tak není rozhodující výchozí materiál, ať už
je to jen novinový článek, básnička, ranní událost či celý
dramatický text. Vždy by se mělo začít hrou na určité téma,
které může být třeba i vzdálené od hlavního záměru. Měl by se
hledat způsob, klíč, který nejvíc vyhovuje. Měl by se sbírat
rozličný materiál (herecký, situační), postupně by zkoušení mělo
dostávat určitý řád a na závěr přejít k selekci.
Myslím, že úplně na začátku je potřeba všechny zúčastněné
nadchnout pro ten určitý projekt, je potřeba dát jim impuls, aby
sami v sobě objevili touhu pracovat a věnovat tomu svůj čas
(před zkoušením Kříženeckého jsme všichni byli v Národním
filmovém archívu na projekci filmů ze začátku kinematografie,
navštívili jsme Národní technické muzeum atd.).
Herci
Herec je materiál. Herec je partner. Nemusím zdůrazňovat,
že herec je při představení na jevišti, ne režisér. Režisér by
se měl snažit najít v herci to nejlepší, což ovšem neznamená
obsazovat ho do rolí, do kterých se „typově“ hodí, ale třeba
právě naopak (střet může být v mnohém velmi tvůrčí). Jde o to,
najít podstatu, která je mu vlastní a přitom nejlépe funguje na
jevišti.
Třeba sledujete nevýrazného herce na jevišti
a zjistíte, že asi ve třech krátkých okamžicích byl najednou
„něčím“, byl hercem, zapůsobil na vás – když si ty okamžiky
potom zpětně promítnete, zanalyzujete, zjistíte, že mají něco
společného, že mají určitý styl – potom musíte probudit v herci
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tento styl, ale ne zvnějšku, nýbrž zevnitř - on sám musí ten
svůj „styl“ objevit
a dát mu zaznít na jevišti v celé své
míře. (Když jsem měl dělat s Petrem Veselým loutkovou pohádku,
byl ještě velmi nemotorný, jeho pohyby na jevišti byly
nekoordinované, trochu loutkové, neintonoval. Ale právě díky
tomu byl zajímavý, vtipný – a až na základě toho vlastně vznikl
Krtek.) Je potřeba odhadnout , u kterého herce si mohu dovolit
jistou psychologizaci
a kde můžu použít spíše znakovost,
karikaturu charakteru. To ovšem výrazně ovlivňuje celkové pojetí
a hlavně prostor. V Ideální fotografii, která byla dělána pro
Damúzu (komorní prostředí - i mrknutí oka je tam silné a dobře
čitelné gesto), a kde vystupují pouze dva herci, jsme zkoušeli
psychologii charakterů (i když též v jisté zkratce, ve znaku)
a dostali jsme se téměř na hranice možnosti herců, oproti tomu
Pan Nula v Disku si říkal o karikaturu charakterů (což vycházelo
z celkové grotesknosti).

Zkratka
Zde se chci jen letmo zmínit o problému divadelní zkratky.
Při Krtkovi, kde se střídají loutkové (maňáskové) výstupy
s výstupy živých herců jsme zkratku použít museli. Maňásci si
o to říkají a živí herci měli vlastně dosáhnout stejného
„loutkového“ efektu. Proto jsme se snažili veškeré jejich
jednání zhustit do zkratky. A zde jsem zjistil, že v jedné
chvíli, kdy jejich společná zkratkovitá hra dosáhla téměř
„dokonalosti“, kdy jedna akce následovala hned za druhou a spád
byl neuvěřitelně rychlý, přestala daná scéna fungovat. Zjistil
jsem, že zkratka funguje jedině tehdy, když je v ní jakýsi
reálný základ. Pokusím se to vyjádřit co nejjasněji: Jestliže
v normální životní situaci následuje po určité akci určitá
přirozená reakce, musíme i na jevišti zachovat tento přirozený
vztah akce - reakce, jen ji můžeme zhustit až do absurdna, do
velké zkratky až karikatury. Musíme jen zachovat čitelnost pro
diváka. Při Panu Nulovi jsem si pro to (jistě ne jako první)
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zformuloval pojem „linka smyslu“. Celou inscenací musí pořád
vést „linka smyslu“, která je srozumitelná pro diváka (vychází
tedy ze zkušenosti v normálním životě), ale může být libovolně
deformovaná – může být pokroucená, zrychlená, zkrácená, třeba
i chvíli přerušená, ale musí tam být.

Scénografie
Aby celá inscenace byla vnitřně dokonale srostlá, to
vyžaduje především dokonalou spolupráci užšího tvůrčího týmu
(režisér, dramaturg, producent a v mém případě hlavně
scénograf). Jejich spolupráce musí začít dávno před zahájením
zkoušek, z jejich setkávání musí vzejít první obrysy čar, které
vymezí prostor pro následnou hru herců a všech zúčastněných.
Dosáhneme tím toho, že se jednotlivé složky (režijní,
dramaturgická, scénografická) začnou ovlivňovat navzájem, což je
nejlepší způsob, jak udělat inscenaci živou, poutavou a hravou.
(Několik zkoušek Pana Nuly jsme si „pouze“ hráli s rámy.
Zkoumali jsme, co nám nabízí, co všechno je s nimi možno udělat,
co všechno dokáží vyjádřit. To pak zpětně ovlivnilo
dramaturgický výběr scén ze života Kříženeckého.)
Myslím, že rekvizity mají nastoupit až ve chvíli, kdy už
herec do dna využil všechny možnosti svého materiálu (svého
těla, hlasu…). Pokud není nic ostatního potřeba, ať na jevišti
nic ostatního není. To je ovšem extrém –
a zde začíná můj
současný vnitřní boj mezi „stylovou čistotou“ a „zbytečnou
askezí“. Chci použít ty nejelementárnější prostředky divadla pro
vyjádření, ale tím se dostávám k podobě, kdy nazí herci na
prázdné scéně osvětlené celou dobu jen intenzivním světlem
v celém sále bez použití hudby (kromě hudby vycházející z herců
samotných ) hrají dvě hodiny skvělé podívané. Nic jim nepomáhá žádné zvukové ani světelné efekty, jen čisté herectví, čisté
divadlo. Na druhou stranu – proč se ochuzovat o ty úžasné
prostředky, které na divadle máme a které jdou stále kupředu –
světelná a akustická technika a moderní např. projekční
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technika? Opět se dostávám k jakési zlaté střední cestě – použít
všechno, co potřebuji k vyjádření svého záměru, ale tak, aby to
vycházelo z věci samotné, aby to nešlo z vnějšku a přitom zůstat
stylově čistý, nepropadnou žádné manýře – což platí dvojnásob
při používání techniky.

Moderní technika na divadle
Dnes máme k dispozici tzv. „inteligentní“ divadelní
techniku. Jsou to světla, která se hýbou, mění filtry atd. Při
používání by mělo platit jedno základní heslo: Nedopustit, aby
ta technika byla inteligentnější než my. Ochočit si ji, ať
pracuje pro nás, ne my pro ni. (Nedávno jsem četl na brožuře
k jedné výstavě divadelní techniky: Nedělejme z umění techniku,
udělejme z techniky umění.) Technika je však vždy odlidštěná,
studená. V Panu Nulovi jsme od začátku chtěli použít projektory
a přemýšleli jsme, jak je dostat do kontaktu s lidmi, jak je
„zlidštit“. Zjistili jsme, že technika začíná divadelně působit
teprve s fyzickým vstupem herce. Od jednoduchého příkladu, kdy
herec drží projektor ve svých „živých“ rukou a různě ho směruje,
k těm složitějším, kdy jeden herec projektor drží, druhý před
ním rychle kmitá dlaněmi, čímž vzniká efekt starého filmu. Když
je toto všechno ještě navíc přiznané a divák přímo vidí hercům
„do kuchyně“ (vidí, jak jednoduše se
efekt vyrábí), máme
techniku dokonale „odchlazenou“.

Filmové principy na divadle
Je potřeba říci, že prvky, které se za filmové považují
(střih, montáž atd.) vlastně filmovými nejsou. Byly tady dávno
před filmem, ale film měl nejlepší prostředky pro jejich
použití, proto u filmu vlastně zdomácněly. V Panu Nulovi jsme
chtěli použít pravé filmové prvky a hlavně ty nedokonalosti,
které byly prvním filmům opravdu vlastní (neostrost, trhavost,
poškrábaný celuloid atd.) A udělali jsme jednu velkou zkušenost
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– při transponování prvků z jiných odvětví na divadlo je nutno
ne je pouze převzít, ale „zdivadelnit“. Najít jejich rovnocenný
protějšek ve škále divadelních prostředků. Původně jsme chtěli
používat video a filmovou projekci, ale postupně jsme
zjišťovali, že je to zbytečné, že bychom si tím vlastně ulehčili
práci, že bychom obešli jednu rovinu. Rozhodli jsme se ji použít
až ve chvíli, kdy vyčerpáme všechny možnosti zdivadelnění,
k čemuž nakonec vůbec nedošlo. Používáme v inscenaci pouze
diaprojektor, čímž se snažíme postihnout princip filmu, který
byl při zrodu kinematografie pro mnohé neuvěřitelný. Kdybychom
promítali první drkotavé filmy, efekt by byl možná zajímavý, ale
šli bychom po povrchu. Ve chvíli, kdy používáme diaprojektory,
zdivadelňujeme princip filmu (zastavené fotografie rozhýbané
rychlým sledem za sebou).

Světla
Už jsem psal, že ideál čistoty je vlastně totálně
rozsvícení sál, kde je vidět úplně všechno, všechny nedostatky.
Ale proč se okrádat o ty světlem vykouzlené magické okamžiky,
které
donutí
diváka
vniknout
do
„přítomného
tvoření
představení“?
Ve všech teoretických knihách najdete, že divadlo tvoří
herec, divák
a prostor. Světlo se pravděpodobně bere jako
součást prostoru, ale podle mne je to natolik elementární
divadelní prostředek, že si zasluhuje svou vlastní kategorii.
Bohužel na této divadelní fakultě vlastně neexistuje obor „light
designer“ a v celé republice najdete snad jen tři opravdové
špičky světelné magie. Škoda, zbytečně se okrádáme.
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Závěr
Na závěr se jen pokusím shrnout poznatky z prvních
režijních zkušeností do několika hesel:
„Z věci samotné“
Pokusit se, aby vše vycházelo zevnitř, z vlastní potřeby té
které věci. Říkáme, že věc či jev si o něco sama řekne.
Neroubovat nápady zvenčí. Tím se vyhneme samoúčelné režijní či
herecké exhibici. Jít po principu, ne po povrchu. Budeme-li
poslouchat potřeby té samotné věci (ať už je to prostor, jeden
nápad či text), dosáhneme přirozenosti. A upřímnosti. Divák
velmi rychle prokoukne, že inscenace je jen dobře tikající
stroječek, odhalí každý kalkul.
„Vnitřní propojení“
Aby inscenace byla dokonale vnitřně srostlá, to vyžaduje od
režiséra schopnost dobré spolupráce s užším tvůrčím týmem.
Schůzky s dramaturgy a scénografy před zahájením vlastního
zkoušení musí být plné kreativity, plné sršící invence, ne tichý
sjezd intelektuálů.
„Zdivadelňování“
Ne
nahodile
přenášet,
ale
interpretovat
na
divadle.
Zdivadelňovat. Úplně všechno. Objevovat nová slova divadelní
řeči, nová možná spojení atd.
„Zlidštění techniky“
Napojit herce fyzicky na techniku. Dát jim všechno do ruky.
Světla, projektory atd. Ať herci vytváří vše na jevišti, ať
nabourávají svou nedokonalostí „dokonalou“ techniku.
„Přiznanost“
Vše je hra. Dát divákovi možnost účastnit se představení, být
jeho nedílnou součástí. Odhalovat mu všechny fígle, triky
a podobně. Být k divákovi naprosto upřímní.

Konec přílohy
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