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Podivně zremixovaná, ale stále skvělá Havlova Audience

Co se stane v  d a lš í m inutě? Ani samotné performerky odpověď na tuto otázku 
nemusejí znát. Performance se mění v happening, v němž je možné doslova vše

D IVADELN Í RECENZE 
V lad im ír Hulee I Praha

J ak hrát hry Václava Hav
la? Ctít jeho texty, anebo 
je měnit a posouvat k sou
časnému divadelnímu jazyku 

a současnosti? Tuto otázku si 
letos položilo více českých di
vadelníků. V Klicperově divadle 
Hradec Králové režisér Daniel 
Špinar inscenuje Havlovu Žeb
ráckou operu jako pitoreskní 
obraz raných šedesátých let. 
V Národním divadle Dušan 
D. Pařízek proměňuje Zahrad
ní slavnost v existenciální dra
ma společenských modelů, jež 
zasahují a fungují dodneška. 
Nejradikálněji ale k Havlovu 
textu přistoupil pražský nezá
vislý soubor Spitfire Company. 

1 Slavnou jednoaktovku Audien
ce převedl do jazyka grotesky 
a pohybového divadla.

Už proměnou názvu na 
Antiwords (Antislova) před
znamenali režisér Petr Boháč 
a performerky Miřenka Cecho- 

 ̂ vá a Jindřiška Křivánková svůj 
přístup. Na jevišti téměř neza
zní slovo z jejich úst. Z původní 
Havlovy Audience zůstává jen 

i několik všeobecně známých 
replik, které však nepronášejí 
aktérky, ale slyšíme je ze slav
né „bytové“ nahrávky této hry 
z úst Pavla Landovského. Růz
ně se opakují, zřetězují, význa
mově posouvají. Performerky 
mají na hlavách obludné černé 
masky-hlavy z dílny výtvarnice 

I Pauliny Skavové. Jedna jak dru

há jsou chvíli Sládkem, chvíli 
Vaňkem. Pijí (skutečná) piva, 
až divák a možná ani ony ne
vědí, kdo je kdo.

Přesný obraz dnešní spo
lečnosti. Žijeme ve zmatku, 
chaosu, propadu hodnot. 
Jednou jsme manipulátory, 
jindy manipulovanými a vždy

podřízenými. Vlastním ma
lostem, strachu, pohodlnosti. 
Performerkám se to daří vyjá
dřit nenápadnými, přitom ra
zantními postupy pohybového 
a výtvarného divadla a klauni- 
ády. Nezapomenutelný je už 
samotný jejich příchod, kdy 
mají masky pod pažemi, jako

by šlo o kosmonautické přilby, 
eroticky bizarním způsobem 
otevřou a vypijí lahvová piva, 
nasadí masky a odlétnou do 
inscenace. Do světa chlapů 
a blbství, v němž slyšíme čím 
dál osekanější repliky opilého 
Sládka, tančíme na hity Karla 
Gotta, toužíme po Bohdalce

a zpíjíme se do němoty. A na 
konci je nám zle. Z alkoholu, 
ze světa, v kterém žijeme, ze 
sebe samých.

I tak lze číst Havlovy texty 
-  jako zprávy ze světa mužů, 
kam ženy vlastně ani nemají 
přístup. Jen když se za muže 
vydávají, mužskému světu se

přizpůsobují. Na konci předsta
vení performerky masky sun
dávají a jsou na jevišti samy za 
sebe. Je však už pozdě. Jen opile 
vrávorají neschopny akce ani 
vlastního úsudku. Performance 
se mění v happening. Ani aktér
ky nevědí, co se bude dít.

Tato inscenace má řadu
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výkladů, především však jde 
o komunikativní, nesmírně 
vtipné, „hořké“ divadlo. A to 
je možná to nejdůležitější. 
Havel inspiruje nastupující 
generaci českých divadelníků, 
ti se s jeho texty sice nepářou, 
ale výsledkem je živé divadlo. 
A o to každému dramatikovi 
vždy jde především.

Inscenace Antiwords vznik
la na jaře na zakázku přehlíd
ky Mutual Inspirations Festi
val ve Washingtonu. Českou 
předpremiéru měla inscenace 
16. července v pražském Diva
dle v Celetné, v září hostovala 
v New Yorku a Washingtonu 
a do Česka se vrátila 10. října, 
kdy ji uvedl festival ...příští 
vlna/next wave... Oficiální 
premiéra se uskuteční v úterý 
5. listopadu v pražském Paláci 
Akropolis.

Autor je redaktorem 
Divadelních novin



Divadlo

Jak „zatančit“ Havla
Marie Reslová
autori@economia.cz

Lze hrát Havlovu Audienci praktic
ky beze slov a přitom z ní nevyne
chat nic podstatného? Kdo aktovku 
četl nebo zná její slavnou nahrávku 
v interpretaci autora alias Ferdinan
da Vaňka a Pavla Landovského jako 
sládka, nejspíš usoudí, že nikoliv.

A bude se mýlit. Do diskuse, jak 
dnes hrát Havlovy hry, opravdu ra
dikálně přispěly tanečnice a herečky 
Miřenka Čechová a Jindřiška Kři
vánková společně s režisérem Pet
rem Boháčem v produkci nazvané 
Antiwords, která z textu Audience 
vychází. Veřejnosti ji poprvé nabídli 
minulý týden v rámci festivalu Nultý 
bod v Divadle v Celetné.

Havlovu hru „přeložili“ do jazy
ka fyzického a výtvarného divadla 
s prvky improvizované klauniády. 
Nenechali se svázat slovy a reáliemi 
Havlova absurdního dialogu. Zaujala 
je „stojatost“ a bezvýchodnost situ
ace, v níž se obě postavy Audience

nacházejí, a uviděli v ní lecjaké sou
vislosti s povahou české společnos
ti i jejími ikonami. Za slovy objevili 
existenciální úzkost sublimovanou 
do rituálů pivní kultury. S nadsázkou 
by se dalo říct, že ve Václavu Havlovi 
našli kus Samuela Becketta.

Z temnoty scény -  nekonečného 
vesmíru, jenž zpřítomňuje „astrál
ní“ hudba skladatelky Sivan Elda- 
rové -  vystupuje jen stůl, dvě žid
le, bedna piva a kýbl, jak je známe 
z klasické Audience. Po scéně se po
malu šinou obě performerky, v ruce 
síťovku s lahváčem a půllitrem, pod 
paží velkou „bronzovou“ hlavu jako 
uříznutou z nějakého státotvorné
ho pomníku. Červená čepice na Mi- 
řenčině hlavě září vedle bílých tílek 
a černých pánských kalhot j ako obří 
klaunský nos. Holky pomalu vylo
ví flašku a zastrčí ji mezi nohy jako 
penis. Zpod tílka vytáhnou otvírák 
pověšený na krku jako klíče, otevřou 
láhev a v jejím hrdle se objeví pěna 
j ako ej akulát. Přistrčí půllitr a pohy
bem pánve do něj lijí pivo, které poté 
obřadně pijí. Publikum nad obrazem

JSOU MLADÉ 
A  RADIKÁLNÍ
Q  Miřenka
Čechová
a Jindřiška
Křivánková
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Havlovu
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kterou nikdo
nečekal.
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„mužství“ řičí smíchy a aplauduje pi- 
jáckým výkonům hereček, které se 
povzbuzují pohledy a improvizova
nými gesty.

U stolu nasadí performerky bron
zové hlavy. „Sládek“ otvírá jedno 
pivo za druhým a nalévá, „Vaněk“ 
se submisivně krčí a plaše utírá 
stůl utěrkou. Holky vždycky od
klopí hlavu jako přilbu a odhodlaně 
pijí, i když jim pivo zjevně nechut
ná a občas doslova teče nosem... 
Publikum počítá půllitry a fandí. 
Ve hře světla a stínu se obličeje ma
sek mění a pohyb těla dává hlavám 
pozoruhodně přesný „loutkový“ 
výraz. Arzenál neotřelých pivních 
gagů se zdá být nevyčerpatelný. He
rečky si navíc vyměňují submisivní 
a dominantní roli a je zábavné jejich 
proměny pozorovat.

Slova Havlovy hry se ve zvu
kovém plánu inscenace „zdrcla“ 
do zacyklených smyček vytvoře
ných z původní nahrávky Audience. 
Nutkavé refrény „napijeme se“, „lidi 
jsou svině“, „všechno je na hovno“ se 
nakonec spojí přímo v esenci pivní

filozofie. Vesmírné šumění je podva- 
krát přehlušeno jásavým tenorem 
Karla Gotta. Včelku Máju Sládek vy
užije k brilantní estrádní kreaci a 
píseň Když jsem já byl tenkrát Iduk 
spojí pijáky piva v objetí.

Konzumace piva a němý dialog 
postav jako by v Antiwords byly 
obklopeny metafyzickou prázdno
tou. Budí smích i hrůzu zároveň. 
Vyvolávají zvláštní, slovy těžko po- 
jmenovatelné pocity nevolnosti, 
odporu i soucitu. Vystihují tém a 
Havlovy hry velmi přesně, a možná 
naléhavěji, než by to svedla slova 
a klasické herecké výkony.

Vznik Antiwords vyprovokovali 
organizátoři přehlídky Mutual In- 
spirations Festival ve Washingto
nu. Tu od roku 2010 pořádá české 
velvyslanectví v Americe a každý 
ročník věnuje inspirativní české 
osobnosti -  po T. G. Masarykovi, 
Antonínu Dvořákovi a Miloši For
manovi to letos je Václav Havel.

M iřenka Čechová nebyla jako 
jedna z hlavních hvězd tohoto fes
tivalu vybrána náhodou. Talento

vaná absolventka alternativního 
a loutkového divadla na DAMU 
a nonverbálního divadla na HAMU 
získala před třem i lety Fulbrigh- 
tovo stipendium a rychle se pro
sadila na americké nezávislé scé
ně. Její sólovou inscenaci S/He is 
Nancy Joe zařadila taneční kritička 
W ashington Post a držitelka Pu- 
litzerovy ceny Sarah Kaufmanová 
mezi tři nej významnější inscena
ce roku 2012 v kategorii současný 
tanec. Nadšeně komentovala také 
produkci Light in a Darkness, v níž 
Čechová pod režijním dohledem 
Petra Boháče hraje s Radimem Vi- 
zvárym.

Inscenace na jaře hostovala 
ve washingtonském Atlas Perfor- 
ming Center a právě v tom to di
vadle bude v září v rámci havlov- 
ského festivalu uvedena premiéra 
Antiwords v jednom večeru s další 
„vaňkovkou“ -  Vernisáží, kterou 
režijně připravuje M iřenka Če
chová s americkými herci. Srpen 
stráví herečka, mimka a tanečni
ce na edinburském festivalu, kde 
bude hrát inscenaci S/He is Nan
cy Joe.

Spitfire Company
Antiwords
Q  Praha, N ultý bod, 16. července
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