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KURT SCHWITTERS – URSONATE 
- TEXT SI TĚ NAJDE

Jaromír: Hlavně by naše výpověď neměla vyznít tak, 
že jsme se nejdřív potkali se Schwittersem, čímž jsme 
byli nasměrováni k tomu, co děláme každý sám. Ve 
skutečnosti k němu byl každý z nás přivedený ze svého 
úhlu a potkali jsme se nad textem ve správný okamžik, 
kdy jsme na základě tvorby, co jsme dělali jinde, trošku 
věděli, co s tím. 

Pavel: Ten text si tě najde.

Tvorba každého z vás se tedy ubírala nějakým 
směrem a cestou jste narazili na Schwitterse. 
Přesně ve chvíli, kdy jste se s ním setkali na 
stejném rozcestí, řekli jste si: „Nyní se vydáme na 
cestu spolu,“ a tak vzniklo představení, jež jsme 
dnes viděli…
Jaromír: Přesně tak. Stalo se tomu v roce 2007. Tehdy 
se představení začalo realizovat, hrajeme jej již sedm 
let.

Kolik jste za tu dobu odehráli repríz?
Jaromír: Takových pětatřicet.

Spisovatel Jaromír Typlt mě společně s Pavlem 
Novotným požádali, abych zmínil, že představení 
Ursonate postavené na básni německého básníka 
a malíře Kurta Schwitterse, není v pravém slova 
smyslu divadelní hrou. Dva montéři se potkají 
v dílně a z nějakého důvodu si střihnou Ursonate. 
A skutečně, jednalo se spíš o koncert než o 
divadelní hru. Koncert, který bavil, který strhnul 
obecenstvo natolik, že když nemohlo dlouhým 
potleskem přivolat montéry (jež prostě vykonali 
svou práci a odešli) zpět na scénu, zaimprovizovalo 
si vlastní divokou hudební smršť. Zapojilo se do ní 
vše, co bylo dostupné – ruce nohy, piano, židle, 
hlas… Takhle rozproudit divákům krev se zatím 
žádnému představení na letošním Přemostění zatím 
nepodařilo.

Oba píšete. Schwitters má ve vaší tvorbě určitě 
své místo. Jak velké?
Pavel: Schwitters používá jazyk jako materiál a 
odchyluje se od jeho významu, což je strašně zajímavé. 
Soustředíš se spíš na jeho zvuk a vizuální složku. Jedná 
se o něco, co používáme jak jeden tak druhý. Nás 
oba zajímá zvuková stránka věci, a v tom je pro nás 
Schwitters inspirativní. (pokračování na straně 7)
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SEMINÁŘ HERECTVÍ 
V PROSTORU 
– V Mostě o Mostě

váhání do lekce zapojil jako diváka, následkem čehož 
mě čekal velmi interaktivní zážitek. 

Konfrontace
Text vychází mimo jiné z konfrontace pohledu 
mosteckých a nemosteckých účastníků semináře na 
město jako takové. Vítězslav objasňuje, jak probíhal 
tvůrčí proces projektu: „Nejdřív jsme se hodně bavili 
o Mostě. Bylo dobré, že jsme mohli konfrontovat dva 
úhly pohledu. Ze začátku jsme do sebe i záměrně 
šili. Potom jsem se z dětí pomocí asociací snažil 
vydojit ještě něco nevymyšleného. Nějaké věci jsme 
zpracovávali i formou monologů. Materiálu nám vznikl 
štos a až dneska jsme jej začali dávat za sebe, řadit 
jej a nějak se ho snažit v prostoru ozvláštnit.“ Ona 

Poslední seminář, který jsem v rámci festivalu 
Přemostění jakožto němý pozorovatel navštívil, bylo 
Herectví v Prostoru jednoho z porotců Vítězslava 
Větrovce. Účastníci kurzu zpracovávají společně 
s lektorem text, který si sami napsali. Svou práci 
předvedou už v neděli a já tak dostal možnost 
zúčastnit se předposlední zkoušky. Vítězslav mě bez 
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konfrontace však nebyla prvotním záměrem, což 
potvrzuje i samotný lektor: „Tušil jsem, že k něčemu 
takovému může dojít, ovšem na začátku se spíš 
snažím dozvědět se něco o lidech, kteří do semináře 
přišli. Tématem pro nás bylo „Most a kořeny“ nebo 
spíš jejich nepřítomnost a nepřítomnost minulosti. 
Postupně jsme se ale dostávali do konfrontace, takže 
projekt je spíš o různých pohledech na Most než o jeho 
historii.“

Bez kašpárkování
Co se týče herectví, snaží se Vítězslav přiblížit 
účastníkům semináře následující filozofii: „Dneska 
jsem jim říkal, aby byli na podiu za sebe, aby se 
nebáli říkat přímo svůj názor na jevišti bez jakéhokoliv 
hraní a kašpárkování. Aby text hráli tak, jako by 
nehráli divadlo. Chtěl jsem od nich jakousi ‚autenticitu 
výpovědi‘. Autentické to však není, jelikož už máme 
materiál sepsaný a opakujeme si ho. Jedná se ale 
o věci, které si napsali sami. Jde mi o to vidět je 
na jevišti odhalené takovým způsobem, aby byli co 
nejupřímnější, nejautentičtější a aby se nemaskovali 

za divadlo. Měli by do něj přicházet s něčím, co chtějí 
sdělit.“

Symbióza
Koncept semináře je však ještě komplexnější. Krom 
toho, že jeho hlavní proud byla původně historie 
Mostu, že ukazuje různé úhly pohledu na město a 
že se na něm účastníci učí autentičnosti ve svém 
hereckém projevu, plní ještě společně s ostatními 
kurzy další účel: „Můžu už prozradit, že s Pavlem 
Skálou plánujeme nový větší projekt o bourání starého 
Mostu, což bude velká inscenace. Všemi semináři 
zde na Přemostění a jejich tematickými zaměřeními 
ohledáváme možnosti, které nám nabídnou.“ Dá se 
tedy vysledovat, že se jedná o jakousi symbiózu. 
Účastníci kurzů se učí pomocí objevování nových 
možností na divadle, které zároveň rozšiřují znalosti 
lektorů společně s dalšími přítomnými na festivalu. 
Semináře na Přemostění jsou totiž také studnicí, z níž 
bude čerpat i velký projekt, který dříve nebo později 
spatří světlo světa.

-šij-

PŘEMOSTĚNÍ A MLADÁ SCÉNA 
(od exaktního mapování přes všechny žánry světa k promostění)

OBSAZENÍ

Dominika: Dominika Zelenková, alternuje spousta 
jiných milých dívek z Mostu

V rámci Přemostění jsme od středy do pátku viděli 6 
představení, na jejichž základě máme posoudit, koho 
by bylo dobré doporučit či navrhnout k postupu na celo-
státní přehlídku studentských divadelních souborů Mla-
dá scéna (Ústí nad Orlicí) – letos již na 12. v pořadí.

(Jsem předsedkyní poroty pro tuto delikátní věc – potím 
se, trpím těkavostí, záchvaty okouzlení, okamžiky be-
zradnosti, nedostatkem náušnic…)

Dominika: (úsměv) Nepotřebujete něco? Třeba 
kávu, čaj, sladíte, mléko? (úsměv, úsměv)

Jedná se o tyto tvůrce a jejich inscenace:

InCognito (ergo sum) (studenti Ústavu filosofie a religi-
onistiky FF UK) – Synchronizace v Březince

Vydýcháno ZUŠ Liberec – Aucassin a Nicoletta

Odraz v zrcadle (Gymnázium Varnsdorf) – Dvojčlenka

MLADIVADLO (Litoměřice) – Jedno slovo za druhé

DS Čtvrtek večer – Povídky

A BASTA! DeKA Plzeň – Novinové divadlo

Z pohledu divadelní zkušenosti souborů jsme tedy 
měli možnost vidět celou škálu. Od těch, co jsou na-
prostí začátečníci a vydali se na Přemostění jako na 
svou první divadelní přehlídku (InCognito), až po ty, 

kteří na přehlídky jezdí opakovaně, a to rovnou na ně-
kolik ročně. Žánrová pestrost se dala vysledovat nejen 
od představení k představení, ale občas i v rámci jed-
noho kusu. Soubory tvořily na základě dramatických 
textů (např. detektivka Agathy Chrstie), básnických 
textů (např. středověká francouzská romance Aucassin 
a Nicoletta), próz (povídky Ivana Wernische), ale i tex-
tů z nejčerstvějšího denního Mosteckého tisku. A taky 
jsme viděli sitcom, iluzionisty, osobní zpovědi „dětí“ této 
doby, neosobní zpovědi dětí dob dávno minulých, medi-
taci, parodii, provokaci, konzum, divadlo poezie, expe-
riment… oči, prsa, koženou bundu, kávu, Shakespeara 
a Platona v jedné osobě, Kanta těhotného myšlenkou, 
Židy v Březince, červené trenýrky, haldy novin, dlouhou 
plavbu po moři, uzenky, uzenky, uzenky…

Zajímavým momentem PřeMostění je setkávání tří pře-
hlídek (Mladá scéna, Šrámkův Písek, Divadelní Piknik 
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Volyně) v jednom čase, jednom městě, v jedné budově, 
v jedněch představeních a divácích, v nás. A kdo má 
odlišit, co je co?

(Občas se potím o něco míň – za některá rozhodnutí 
ponesu jen menší zodpovědnost – za něco totiž ručí 
Dragan, takypředseda – pro Šrámkův Písek -, člověk s 
úžasně výtvarným viděním – Dragan Bystrozraký; Víťa 
– předseda bez portfeje – jistí vše ze zálohy, úsporný 
ve vyjádřeních, o to víc moudra vysypává na vál – pro 
každý soubor má tři zlaté vlasy…)

Běžný divák jen stěží odliší, který soubor míří přes 
Přemostění na kterou další a „o stupeň vyšší“ přehlíd-
ku. Chtěla bych psát pouze o tom, co patří na Mladou 
scénu, ale není to možné – všechna představení, která 
sledujeme od středečního odpoledne, se tu potkávají – 
na jevišti, při diskusích, v programové brožuře, v očích 
diváků, v kuloárech… Jsou tu pohromadě. Někteří herci 
hrají ve více inscenacích, někteří tvůrci vytvořili více 
inscenací, někteří organizátoři na sebe nechají promí-
tat projekci a předvádějí u toho odduševnělou a odlid-
štěnou soulož – a všichni tady hromadně, skupinově, 
organicky, orgasticky přemosťují přehlídky mezi sebou. 
Nedá se oddělit tělo od těla. Těla jsou všude.

Dominika: (2 x úsměv) Nepotřebujete něco? Tady 
máte kávu. Od Žida.

(Není zatuchlá – není oslazená – je ze spolku – jen Do-
minika nemá lžičky.)

Nádech – výdech:

Ti, kteří by chtěli z Přemostění na Mladou scénu, jsou 
mladí a hrají mladě (někteří méně, ale své mládí neza-
přou). Někteří by chtěli do Písku, ale hrají tak mladě, 
že by měli možná chtít jet na Mladou scénu. Na Mladé 
scéně je krásné především to, že je mladá.

Někteří hrají o sobě – zažívám dotek intimity – opravdu 
mi dají ochutnat toho úžasného teď a tady tohoto věku? 
Dají! Ale někteří trochu plaše. Ta plachost na jeviště 

nepatří – chci víc. Jsem divák voyer, nachytali mě. A 
pak mi nedali! Je to podvod! Jsem cudný voyer! Dívala 
bych se, jen kam by mi sami dovolili! Rytmus, energie…
apŕŕŕlapa čakúúúla, tik, tak, tik, tak… Je 1:33, je po 
diskusi.

Tolik filosofů na jevišti! Sofokles, Kant, Spinoza, němá 
postava Platona a František... Humor pro vyvolené. 
Chytrý text. Březinka – husí kůže se neobjevuje, ale 
přitom fandím.

Dominika: Kávu? (úsměv, úsměv, úsměv)

Kávu pro paní de Techtlemechtle. Přijde za šupinu. Až si 
vyžbrblá žukovku.

Člověk (i porotce je jen člověk) jednou přijede do 
Mostu, kde nikdy nebyl, a má pocit, že tu všechny zná. 
Alena Crhová – Horáček – Skála – Báťa – Dobra – Besta 
– Martina Janáková – a další, kteří okamžitě po před-
stavení (rozuměj po prvním podání ruky) naskakují do 
modu „tebe odněkud znám“.

Dominika: Něco? (úsměv)

Chtěla bych poděkovat báječným kolegům Draganovi 
Stojčevskému a Víťovi Větrovcovi, že tu jsou. Chtěla 
bych vyjádřit svou radost z toho, že přijel pan Schejbal 
– že ho nepokousala kočka a nemusel zůstat doma. 

Zdá se mi, že takto to Přemostění zvládneme v pří-
jemném tempu, s pozitivní atmosférou, s čili paprič-
kama v uších, s jiskrou v oku a s noblesou při disku-
sích. 

Chtěla bych, aby Pavel Skála zase třeba za rok udělal 
klidně třeba zase úplně jako normálně klidně stejně 
jako, jo, protože to ničemu nebude vadit – prostě aby 
zase udělal Přemostění, no. Si jako myslim.

Dominika: (úsměv) ?

Gabriela Sittová
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DS INVERZE
HOLKY ELKY

KAŽDÝ ROK S NĚČÍM NOVÝM

PREMIÉRA BYLA U CUKRÁRNY

nazkoušeli novou věc. Rozhodli jsme se pro text Holky 
Elky od Radmily Adamové. Chtěli jsme jej hrát již dříve, 
ale nakonec to dopadlo až v loňském roce.

Máte i další představení?

Snažíme se přijít každý rok s něčím novým. Dělali jsme 
například Pěnkavu s loutnou, autorskou věc Když se 
díváš a teď hrajeme Holky Elky.

Připravujete něco dalšího?

Hra Holky Elky má dvě části. Dnes viděli diváci pouze tu 
první a my přemýšlíme dál i o té druhé. Snad na ní za-
čneme pracovat také. 

Vím, že tu od prvního dne pomáháš, kde se dá a 
ještě hraješ v několika představeních. Stíháš?

Dá se to stihnout a vlastně to není žádný velký problém.

-saj-

Je neuvěřitelné, kolik toho frekventantky a frekventanti 
ZUŠ F. L. G. Stíhají. Neustále jsou k ruce pořadatelům 
přehlídky a ještě si stíhají odskakovat na pódium hned 
v několika rolích. Jednou z nich je i Dominika Zelen-
ková, která po dlouhém váhání našla ve svém time 
managementu několik chvil na několik odpovědí.

ZUŠ F. L. Gassmanna má na PřeMostění hojné za-
stoupení. Ke které skupině patříte vy?

Hrajeme v divadelním souboru Inverze. Zkoušet jsme 
začali loni před prázdninami. Řekli jsme si, že bychom 

Ten tanečník byl skvělý. Byl skvělý tak, že zaujal publikum 
víc, než devět krásných žen. Byl úžasný a my jsme se 
zapomněli zeptat, jak se jmenuje. Fotografii tedy přiklá-
dáme k rozhovoru a vyhlašujeme soutěž o hodnotné ceny 
pro toho, kdo nám první zavolá jeho jméno.

S jakými ambicemi vznikl tento projekt?

Vznikl z donucení. Byli jsme osloveni ředitelkou ZUŠ 
v Klášterci nad Ohří s tím, že bychom měli vytvořit před-
stavení pro festival Siraex, který se ve stejném městě 
koná každý rok. Řekli jsme si: „Hele baby pojďme něco 
udělat, pojďme se pobavit, uděláme nějakou srandu.“ 
Řekli jsme si, že nemá cenu hledat složitou hudbu, když 
základní umělecká škola poskytuje kvalitní hudebníky. 
Lákalo mě použít živé violoncello. Díky tomu, že ve ven-
kovním prostoru, kde se konala premiéra, byla cukrárna, 
získali jsme v dortech i další prostředky pro vytvoření 
vtipného čísla.

Zdá se mi to moc dobré, ale velmi krátké. Není to 
škoda?

Určitě ano. Byla to zpočátku jen určitá vsuvka a lidem se 
to zalíbilo, protože to bylo něco neobvyklého. Propojení 
současného tance s komickým vstupem žen. Lákalo nás 
v tom pokračovat, ale že bychom z toho vytvořili delší 
představení, asi není realizovatelné.

Nepracujete tedy na tomto představení dál?

Ne. Není čas. Každý jsme z jiného místa a málokdy se 
sejdeme dohromady. Ony jsou holky hrozně líné (smích). 
Mají spoustu jiné práce. Tím, že jsou to choreografky 
a učitelky ZUŠ, tanečních oborů, jsou velmi pracovně 
vytížené. Mají na starosti děti a připravují představení na 
přehlídky. I tím, že jsem student taneční konzervatoře, 
není na to prostor. Hráli jsme to v Klášterci, ve Varech a 
tady a to bude muset stačit.

-saj-
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DIVADLO SOLITEATER
POCHYBY

DS PIK-ART
KDYŽ SE ZHASNE

PRVNÍ A POSLEDNÍ REŽIE

Vy ji budete režírovat?

Ne. Předpokládám, že moje režie, kterou jste dnes mohl 
vidět, je můj první a zároveň poslední pokus. Myslím 
si, že na to nemám. Nemám na to, abych donutil herce 
k tomu, co si myslím, že by měli dělat.

Z vašeho představení nemám ten pocit…

Někdo už to kdysi řekl přede mnou: Byl jsem tady je-
nom pro to, aby se herci na jevišti nesrazili. Vím, že 
trochu kecám, ale něco pravdy na tom je.

Takže končíte s režií?

Ano. Stalo se tak stejně jen z toho důvodu, abych něco 
dělal. Nemám takovou postavu, abych něco hrál, nebo 
abych něco vymýšlel.

Kolikátá repríza bylo dnešní představení?

Třetí. Jedná se o vyloženě zájezdové představení. 
V Úštěku je vždy premiéra a pak se jezdí. DS PIK-ART 
jezdí všude možně. Od domovů důchodců až po kulturní 
střediska. Po celém Litoměřickém regionu.

-saj-

NIKOMU TO NEŘEKNU

Režie konverzační komedie 
Když se zhasne se ujal Jan 
Táborský. A ujal se i odpo-
vědí do zvídavého diktafonu 
našeho Zpravodaje.

Podle vašeho dnešního 
představení bych řekl, že 
se váš soubor specializuje 
na konverzační komedie.

A přece to není pravda. Hra-
jeme úplně všechno od Psího 
hřbitova Barbory Vaculové 
přes Supermana až po kome-

die podobného typu, jakou jste viděl dneska. Konver-
zační komedii vlastně hrajeme po zhruba sedmi letech. 
Všechno, co hrajeme, má komediální nádech, ale typic-
kou konverzačku hrajeme po dlouhé době.

Proč jste si vybrali právě text Když se zhasne?

Myslím si, že lidé chtějí vidět představení podobného 
typu. Jde o hru, která neurazí a pobaví. Jsem o tom 
přesvědčen.

Chvílemi jsem si říkal, že dvě dvojice v představe-
ní jsou opravdu manželé.

Nejsou. Ani jedna. Jsou prostě jen tak přesvědčiví.

Co má váš soubor v plánu v nejbližší době?

Vedoucí souboru zajistil autorská práva na inscenaci 
Kouř od pana Tomáše Vorla.

Libor Ulovec překvapil svět amatérského divadla před 
časem monodramatem Svou vlastní ženou. A nyní se do 
přehlídkového reje pustil s další inscenací. Pochyby jsou 
zde na místě.

Vzpomínám si na vaši velmi úspěšnou inscenaci 
Svou vlastní ženou. Dnes jste na přehlídce opět 
se závažným tématem. Jste specialisti na vážná 
témata?

Je v tom kalkul. Hledali jsme text, který by byl kvalitní. 
Je to z tohoto důvodu: Kdybychom jej neutáhli herecky, 
vždy se dobrý text může stát záchrannou sítí. Můžeme 
jej pak pouze povznést, když budeme dobří. Když bude-
me hrát blbě, divák si alespoň řekne, že to byl zajímavý 

text. V intencích této nadsázky se tedy jedná o kalkul. 
Už proto, že se jedná o hru, která získala Pulitzerovu 
cenu. A pochopitelně jsme také hledali text, který by 
adekvátně navazoval na Svou vlastní ženou…
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v kterém si každý člověk najde to své. I každý z nás 
herců. A divák, když je trošku otevřenější a ne jen 
konzumní, si téma také najde. Možná, že se jim diva-
dla a soubory jenom bojí podobné příběhy nabízet.

Vrtá mi hlavou, zda se kněz skutečně provinil…

Nikomu to nechci říct. Nechceme hrát inscenaci jako 
detektivku, proto hra končí tak, jak končí. Myslím, že i 
v souboru na to máme každý jiný názor. Samozřejmě to 
hraji s nějakým vědomím s nějakým zázemím, ale niko-
mu to neprozradím.

-saj-

Ptal jsem se z toho důvodu, že si vás nedokážu 
představit v konverzační komedii.

No, budeme ji hrát. Zatím je to ale pouze v plánech. 
Tak za rok, za dva.

Odcházíte tedy od závažných témat?

Ještě jedno závažnější téma máme čerstvě na reperto-
áru. V lednu jsme premiérovali představení Léčitel od 
Briana Friela. Je to hranice toho, kam jsme schopni jít 
v dramatickém herectví. Je to však i na hranici diváckosti. Je 
to velmi působivé představení, na to přijďte.

Mám za to, že naplňujete jednu ze zásadních 
funkcí amatérského divadla. Hrajete náročné hry 
pro nemnoho vnímavý diváků, což si profesionálo-
vé nemohou dovolit.

Myslím, že třeba dnešní představení je divácky zajíma-
vé i přes to, že je náročné.

Podle mě jen pro chytrého diváka. Lidé, kteří pre-
ferují TV NOVA, by na něco takového nešli.

Hrajeme jedině pro ty chytré a hrajeme pro ně nejradě-
ji. Zatím máme na Kampě v Praze, kde hrajeme, stále 
plno a odezvy jsou dobré. Myslím tedy, že diváci chtějí 
vidět také něco jiného, než jen televizi. Jestli my je ná-
hodou nepodceňujeme.

To by byla dobrá zpráva.

Myslím, že je to dobrá zpráva. Předkládáme námět, 

Zvukomalebnost básně mi připomíná jízdu autem. 
Vypadá takhle i vaše jízda autem?
Jaromír: Jízdy autem bych nepřipomínal, jelikož z nich 
mám traumatické zážitky. Musím být spolucestujícím. 
Pavel řídí vozidlo a nutí mě, abych poslouchal jeho 
kazety.

Pavel: Když jedeme spolu a řídím, většinou bourám.

Jak probíhá vaše orientace v textu? Máte notový 
zápis?
Jaromír: Text ti ukážeme, ale na nahrávce nebude 
vidět (podává mi text). V partituře není ani nota, ani 
specifikace, jestli se má verš pronášet vysokým nebo 
hlubokým hlasem. Vyskytují se v ní jen čisté řady 
slabik.

Pavel: Jsou v ní třeba akcenty. Text určuje spíš rytmus. 
Melodie je libovolná, můžeš si verše vyzpívat, jak chceš. 
Jasný je počet slabik a akcent.

Vaše výpověď mě překvapuje. Když jsem 
Ursonate poslouchal, přišlo mi, že jsou v ní 
záměrně dané určité intervaly, disharmonie či 
kakofonie.

Pavel: Však ano.

Jaromír: Ty si v Ursonate děláme sami naživo, 
následkem čehož jsou intervaly v každém představení 
jiné. Proto nás performance baví a proto nás, co se týče 
melodiky, vždy překvapují.

Takže tvoříte přímo na místě?
Jaromír: Je to tak. Ursonate je improvizované 
představení. 

Jste ale tak sladění, že působíte, jako byste celou 
performanci měli předem nacvičenou… 
Pavel: Nacvičená předem je rytmická struktura, jak se 
střídáme, jestli přednášíme nebo zpíváme spolu, ale i 
ve zmíněných částech je to celkem volné. V čem úplně 
improvizujeme, jsou právě tónická setkání. 

Jaromír: Dokonce ale i rytmy. Fráze, které dneska 
během představení zazněly, byly rychlejší, než bývají 
jindy, v jiném sledu a podobně. 

Pavel: Záleží také na publiku. Pokud je vstřícné, 
nějakým způsobem se od kostry odchýlíme a volně 
plujeme v textu. Jedná se o volný pohyb mezi daným 
textem a tím, kolik si v něm dál najdeš.

Jirka Štraub

(pokračování ze strany 1)
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DISKUZE Č. 1 – 29. 3. 

Jelikož časové a energické možnosti nedovolovaly 
rozebrat na včerejších diskuzích veškeré páteční hry, 
musela se Komedie 2013 (Zuzky na kafi) konzultovat 
až v sobotu. Náplň diskuze tvořila ještě krátká hra 
„Lázeňská“ souboru Old Woman Company.
Přítomní si Zuzky na kafi chválili. Zejména jejich 
scénu, humor, poctivost a lidskost. Pochvalu od lidí, jež 
hru neviděli poprvé, si zasloužil fakt, že se inscenace 
pokaždé posune někam dál a je znát, že soubor stále 
zaznamenává progres. Porota dávala plus svižným, 
vtipným dialogům, komediální nadsázce textu a 
scénáři vůbec, scéně a práci s lavičkou. Naopak vytkla 
splynutí dvou mužských charakterů a realizaci. Shodla 
se, že souboru chybí oko z venku, že by měl víc věřit 
kreativitě divadla a že by temporytmus představení 

O nejlepší BYPASS poesie
1. Ludvík Otevřel
…
Z bláhové touhy po umění
hrají si ženy na muže.
Předvádí lidem to, co není
a často být ani nemůže.

Postoupit dál, dál do Volyně
a nebo jít hledat útěchu.
Tam mezi stehny kolegyně
být Mačákem v jejím pelechu.

Teď světlo zhasíná
a oněměly sály.
 Na scéně – můj Bože!
Jsou cecky Pavla Skály.

2. Gabriela Sittová
PřeMostění
Pro můj divadelní klid
Pojď mě, lásko, přemostit.

3. GrazyŇa
…
Po ránu táhne mi z huby,
nevadí ti to – noha brní.
Ve sprše špíny tuny,
nevadí ti to – ručník čpí.
Pod očima gigavaky,
nevadí ti to – svaly pění.
Přesto štěstí cítím taky,
nevadí ti to – skvělý PřeMostění.

Šťastnou cestu a dobrou noc...

DISKUZE 2 – 29. 3.

Na druhé sobotní diskuzi se dostalo prostoru 
představením Holky Elky (DS Inverze), Když se zhasne 
(DS Pik Art) a Pochyby (divadlo Soliteater). 
Přítomní pochválili, jak byla první zmiňovaná hra 
energická a jak odsýpala. Někdo se však nechal slyšet, 
že temporytmus padal. Vadili mu také výpadky textů. 
Porota ocenila sympatické herecké výkony, nelíbilo 
se jí ale, že postavy nebyly živé a působily jen jako 
karikatury. Výtky patřily i padajícímu temporytmu, 
mluvě či práci s prostorem. 
Když se zhasne dostalo od přítomných kladné body 
za odlišení postav a některé režijní nápady. Vadily 
zdlouhavé scény. Někoho hra nechala lhostejným. 
Porotci vytýkali nenávaznost replik, opět padající 
temporytmus nebo nesrozumitelné motivace 
charakterů. Pochvalu si vysloužila scéna se squashem. 
Poslední Pochyby si vysloužily hlubokou poklonu jak 
od Poroty, tak ostatních. Porotci upozornili pouze na 
drobné detaily.

-šij-

zlepšil rychlejšími a divadelnějšími přestavbami.
Lázeňská od Old Woman Company zaskočila mnohé 
svou stopáží. Někomu přišlo deset minut málo, 
někomu moc. Ani porota se na této záležitosti jednotně 
neshodla. Pochválila však zajímavou situaci. Mínus 
udělila kostýmové nedotaženosti a nedostatečnému 
množství reakcí ženských postav.

Hádankářská soutěž
Pořadí výherců (ceny si vyzvednou u Pavla Skály):1. 
Karolína Jansová, 2. Míša H. a Kuba H. (Vydýcháno), 3. 
Tonda, 4. Kafe, 5. Zuzka na Kafi
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