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v!bíl"ch overalech, z!nich# se posléze 
vysvle$ou jako z!k%#e… Je tu i!hra s!t&-
lesností a!pohlavím. 'ty(i herci si p(ed 
publikem oholí p(irození. Dámy jdou 
na módní p(ehlídku s!vousy a!bradka-
mi, pánové mají trikoty (n&kte(í prsa), 
r%#ové pelerínky a!podobn&. P%sobí to 
jako up(ímn" exhibicionismus. N&co 
mezi vystoupením Conchity Wurst 
a!m)í svatou. Lze to chápat jako diva-
delní Credo Jana Nebeského?

'eská expozice se sv"m spoléháním 
na kouzlo okam#iku zapadala do leto)-
ního chaotického, zá#itkového PQ, ale 
)anci p(edstavit velk"m gestem Nebes-
kého jako re#iséra evropského formátu 
poztrácela v!drobn"ch.

Z!"itko#!  
#ych!$k%  
Pr%hou
MARIE ZDE!KOVÁ

Situovanost do r%zn"ch pra#sk"ch 
dom% a!míst s!autentickou historickou 
patinou $inila z!leto)ního PQ neopa-
kovatelné site-specific. Oscilace mezi 
dokumentární v"pov&dí o!scénografii 
zú$astn&n"ch zemí a!inscenováním 
svébytného diváckého zá#itku p(ímo 
na míst& v"stavy, jaké jsme byli sv&dky 
v!minul"ch ro$nících (zhruba od roku 
1987), letos jednozna$n& p(evá#ila na 
stranu druhého p(ípadu. Dokumentace 
jednotliv"ch inscenací, performancí 
a!projekt% se sice objevily, ale spí)e ja-
ko komponenty nového vyu#ití ur$ité-
ho v"stavního prostoru ne# jako hlavní 
posel v"pov&di. Pra#ské domy a!ulice 
se staly tou nejpr%kazn&j)í scénografií. 
Více ne# kdy jindy si PQ vyslou#ilo 
p(ívlastek pra#ské!– jím prostoupené 
historické centrum Prahy pak ozna$ení 
kafkovské (nejen ve smyslu nesnadné 
cesty agresivním prost(edím, ale té# 
a!hlavn& ve smyslu posedlosti tvorbou). 
I!to bloud&ní, matení, znovunalézání 
a!objevování pat(ilo k!zá#itkovému 

sportu. PQ 2015 bylo hodn& sou$asné 
a!hodn& vyu#ívalo hodnot minul"ch. 
I!kdy# se pochopiteln& nedalo vst(e-
bat v)e, bylo mo#né si najít n&jakou 
tu svou tematickou nit (nap(. „zrca-
dlení“!– od efektního vyu#ití zrcadel 
star"ch palác% k!metaforické zrcadlové 
instalaci Slovenska, jí# vzdal scénograf 
Boris Kudli$ka poctu kost"mnímu 
v"tvarníku Milanu 'orbovi). I!kdy# 
bylo leto)ní PQ pro m& velmi p%sobivé, 
tudí# i!sd&lné, nedovedu si p(edstavit 
pokra$ování. Vybírat nové domy $i jiná 
m&sta by bylo jist& mo#né, ale t(eba by 
se vytratil punc jedine$nosti. Ale mo#-
ná se m"lím, nechám se p(ekvapit.

Ot!$ky
JAROSLAV MALINA

Po celou dobu existence PQ zaznívá 
otázka, jak vystavovat scénografii. P%-
vodní forma klasické galerijní p(ehlídky 
toho nejlep)ího ze sv&ta divadla a!jeho 
scénick"ch podob $asem zkamen&la… 
Ji# v!devadesát"ch letech postuloval 
Vilém Flusser pozici sou$asného um&ní 
na Document& v!Kasselu definicí: Um!-
ní je to nejnemo"n!j#í… Po na)í zm&n& 

v!roce 1989 se pot(eba zm&nit podobu 
PQ z!p(edchozích totalitních let za$ala 
prosazovat stále v"razn&ji. Volání po 
v&t)í otev(enosti, svobod&, prostoru pro 
nové aktuální trendy, sílilo. Podporoval 
jsem, ji# jako generální komisa( v!letech 
devadesát"ch i!na po$átku tohoto mi-
lénia, tyto trendy. Zárove* jsme tehdy 
usilovali o!v&t)í publicitu v"stavy, o!její 
v"razn&j)í propojení se sv&tem (nejen 
Evropou), s!presti#ními a!ov&(en"mi 
periodiky (Biennale) atp. Poda(ilo se 
získat podporu UNESCO, zprvu jen for-
mální, posléze i!finan$ní. A!dal)í granty. 
'as, b&#ící stále rychleji, dosazoval 
nová a!nová témata, nové formy, nové 
názory. Scénografie i!divadlo samo se 
prom&*ovaly pod vlivem nov"ch sm&-
r% a!forem um&ní: street art, body art, 
gra+ti, site-specific, um&ní ve(ejného 
prostoru, cirkus, konceptuální um&ní, 
queers, genderové problémy, minority, 
nové sociopolitické zm&ny atd.!– glo-
balizující se sv&t nejen propojil kultury, 
ale zamíchal jimi velmi zásadn&.

Jak tedy kriticky nahlí#et v"voj 
podoby PQ? Zcela jist& se v"razn& 
zlep)ila podoba PR, úrove* propaga$-
ních materiál%, celková organizace 
(v!tom se odvolávám na PQ 2011). Jsou 
zde ale praktické otázky: Jaká byla 
náv)t&vnost PQ v!roce 2015? Jaké byly 

náklady? Kolik dotovalo MK 'R a!kolik 
zahrani$í a!granty? Je v"sledek úm&rn" 
náklad%m? Zv")ila se presti# nejv&t)í 
mezinárodní p(ehlídky scénografie 
a!divadelního prostoru? Vid&li jsme 
opravdu nové a!zásadní formy toho, 
co se za $ty(i roky ve sv&t& formulace 
divadelního prostoru událo? Je to u# 
hodn& dávno, co v"znamn" teoretik 
um&ní Theodor W.!Adorno (ekl: Um!ní 
je to, co $iní "ivot zajímav!j#ím ne" 
um!ní.!– …v!tomto smyslu poslední PQ 
naplnilo tuto definici tím, jak doslova 

vyteklo do ulic a!palác% Prahy!– bylo 
to zajímav&j)í ne# #ivot sám? PQ, jako# 
i!na)e vysoké um&lecké )koly a!jiné 
instituce procházejí genera$ní prom&-
nou!– (íká se, #e sou$asné um&ní je 
p(edev)ím o!mezilidské komunikaci 
(nesdílím s!nad)ením tuto formulaci). 
V!sou$asném sv&t& i!v!sou$asném 
um&ní hrají $ím dál v&t)í roli peníze 
a!média!– je to tak dob(e?

Zajímají je)t& n&koho tradi$n&j)í, 
klasi$t&j)í podoby galerijních v"stav 
a!p(ehlídek? Nebo je sou$asnému sv&tu 
a!um&ní bli#)í interaktivní a!komunika-
tivní pospolitost um&ní ve(ejného pro-
storu, s!tancem, hodováním atp.!– není 
to t(eba návrat k!dávno zapomenut"m 
rituálním formám? (Zbavili bychom 
se totality bez rock’n’rollu, jenom díky 
ekonomické krizi socia lismu?)

Jak moc nás je)t& zajímají „scéno-
grafi$tí velikáni“ z!minulého století? 
Zajímá nás v%bec minulost jinak ne# 
jako archiv, z!n&ho# m%#eme nekri-
ticky brát? Dal nám k!tomu povolení 
J.-F.!Lyotard sv"m zpochyb*ováním 
hodnot minulosti? Netroufám si od-
pov&d&t. I!letos byli na PQ velikáni, 
Robert Wilson, Julie Taymor, Adrianne 
Lobel!– byli to ti praví? Nejsou u# také 
z!archivu? A!byli tam, úm&rni jejich 
v"znamu, kvalitní zástupci nejmlad)í 
progresivní generace? Objevit je b"vá 
velmi náro$né…

Knihovni!k"
Kdy# scénografie promluvila
Dílem nejproslulej)ího $eského scéno-
grafa Josefa Svobody se u!nás zab"vá 
u# dal)í badatelská generace!– k!V&(e 
Ptá$kové a!Helen& Albertové, její# t(i 
roky stará opulentní monografie Josef 
Svoboda%– scénograf p(edstavuje proza-
tímní tuzemsk" vrchol svobodovského 
bádání, se p(i(azuje velmi zdatn& i!Bar-
bora P(íhodová.

Nejprve jako spoluautorka scéná(e 
k!dokumentárnímu filmu Divadlo Svo-
boda (2011), kter" jednak znovuo#ivil 
svobodovskou legendu, jednak ji doká-
zal pojednat plasti$t&ji, ne# b"valo zvy-
kem: v$etn& zobrazení jisté Svobodovy 
asociálnosti i!jeho profesn& hladké 
symbiózy s!totalitním re#imem (kterou 
ov)em leckdy dost bolestn& pro#íval). 
A!pak diserta$ní prací (její jádro vy)lo 
v!posledním $ísle Divadelní revue) do-
t"kající se Svobodovy scény k!boston-
ské inscenaci opery Luigiho Nona Into-
lle ran za 1960 (1965), kde byla z(ejm& 
poprvé v!divadelních d&jinách pou#ita 
projekce p(ímého p(enosu jako sou$ást 
scénografie. Scénu k!Intolleranze, kte-
rou sám Svoboda pova#oval za jeden 
ze sv"ch vrchol%, ov)em svobodovské 
práce popisovaly jen na základ& jeho 
vypráv&ní!– a# P(íhodové se poda(ilo 
objevit v!Bostonu (adu vydatn"ch 
archivních zdroj% v$etn& toho nejcen-
n&j)ího: dobového filmového záznamu 
inscenace.

Na suverénním zpracování doposud 
nevyt&#en"ch archivních materiál% sto-
jí i!Scénografie mluví, poslední svobo-
dovsk" po$in P(íhodové. Jeho zdrojem 
bylo sedmdesát )est hodin rozhovor% 
(p(epsány mají 2350 normostran!), kte-
ré se Svobodou vedl v!letech 1969–2002 
americk" teatrolog s!$eskoslovensk"mi 

p(edky Jarka M.!Burian. N&které pro-
bíhaly telefonicky, ob$as museli mu#i, 
které pov&t)inou d&lil oceán, zvolit 
variantu, kdy Burian posílá Svobodovi 
pásek s!nahran"mi otázkami a!Svobo-
da mu zp&tn& namluví své odpov&di. 
Zprvu vedli dialog za jasn& vymezen"m 
ú$elem, kter"m byl vznik Burianovy 
monografie The Scenography of Josef 
Svoboda (1971), posléze, jak $as plynul 
a!vztah obou mu#% se prohluboval, $ím 
dál rozvoln&n&ji a!více v!poloze „p(átel-
ského plkání“. To je samoz(ejm& velk" 
úkol pro editora!– nedovolit knize, aby 
se postupn& víc a!víc tvarov& rozpadala 
po vzoru nahrávek. Z!pozd&j)ích let 
jsou tak spí)e vybírány hutné, ucelené 
fragmenty.

Burian ve v"sledném materiálu us-
tupuje dosti do pozadí, i!kdy# jeho p(es-
né a!konkrétní v"hrady ke scénografii 
Prstenu Nibelungova v!Covent Garden 
dokazují, #e zdaleka nebyl jen Svo-
bodov"m Eckermannem. Svoboda se 
v!rozhovoru jeví, jak by se dalo o$eká-
vat, ale i!dosti p(ekvapiv&. O$ekávatel-
né je jeho nad)ení pro své dílo, rozko), 
s!jakou popisuje technologické objevy 
i!p"cha na dob(e odvedenou práci: To je 
d!lané úpln! jinak, moc krásn& fór. (…) 
Trik jak bi$. Ta se u!Svobody ov)em $as-
to snoubí s!neúprosnou sebekriti$ností: 
Ono ale ud!lat dobré p'edstavení je 
celkov! t!"ké. (lov!k jich ud!lal t'i sta 
padesát a%najednou vidí, "e p!t z%nich je 
takov&ch, "e bys snad za n! dal ruku do 
ohn!, ale mo"ná ani to ne. Mén& o$e-
kávatelné je, jak Svoboda, $asto pova-
#ovan" za technologicky exhi bujícího 
scénografa, zd%raz*uje pot(ebu d%-
sledného $tení textu a!v"znamového 
zd%vodn&ní v)ech scénick"ch prvk%. 

A!na jeho popisu vlastních scénografií 
je zjevné, z!jak p(esn"ch dramaturgic-
k"ch úvah vycházejí.

Pokud Eva Stehlíková ve své recen-
zi na Divadlo Svoboda podotkla, #e 
Svoboda byl )pi$kov"m scénografem 
mimo jiné proto, #e byl oslovován )pi$-
kov"mi re#iséry, Svoboda si tento fakt 
velmi pal$iv& uv&domoval: Ov#em má-
lokdy se taková v!c poda'í v%souzvuku. 
Poda'ila se s%Krej$ou, proto"e to chápal, 
poda'ila se s%Radokem, da'í se s%Göt-
zem Friedrichem, n!kdy se poda'ila 
s%Johnem Dexterem a%jednou nebo dva-
krát s%Everdingem. A%da'í se mi s%Ma-
chá$kem. Svoboda tak paradoxn& v!se-
dmdesát"ch letech, dob& své nejv&t)í 
mezinárodní slávy, cítí trpce izolaci od 
$esk"ch re#isér%, s!nimi# pracoval d(í-
ve. Mimo(ádná je zejména jeho nostal-
gie po spolupráci s!Alfrédem Radokem: 
Radok to d!lal nejskv!leji. Já neznám 
$lov!ka, kter& to d!lal líp ne" on. Zatím-
co ov)em Radok v!emigraci „umíral na 
nemoc zvanou komunismus“ (Sergej 
Machonin), Svoboda byl cht& necht& 
re#imním prominentem!– a!p(es 

v)echny sebeobhajobné v"$ty, komu za 
normalizace pomohl (kup(íkladu Eval-
du Schormovi a!Janu ,vankmajerovi 
k!práci v!záv&t(í Laterny magiky), platí 
z(ejm& Radok%v bonmot o!Svobodov& 
vztahu k!politice: Svoboda, kdy" m! 
budou v!#et, p'ijde, proto"e je to povin-
n& vid!t tu popravu, p'ijde a%bude se 
na to koukat. Kdy" m! dají na poslední 
chvíli milost, bude první, kdo za mnou 
p'ijde a%'ekne, já jsem 'íkal, Alfréde, "e 
je to volovina, aby t! v!#eli, tak budeme 
d!lat dál.

S!postupem $asu se pak nálada Bu-
rianov"ch a!Svobodov"ch dialog% stává 
stále nostalgi$t&j)í (i!kdy# siln"m zá#it-
kem byla pro Svobodu v!jeho poslední 
tv%r$í fázi spolupráce s!Giorgiem 
Strehlerem)!– Svoboda dojat& vzpomí-
ná na tv%r$í prost(edí Opery 5.!kv&tna, 
místa sv"ch prvních úsp&ch%, a!v!jeho 
promluvách se objevuje stále více siln" 
vlasteneck" akcent: Je to krásná zem! 
a%lidi si jí nevá"í. (…) Já si jí vá"ím, jsem 
tady a%tady um'u.

Tím nejpoutav&j)ím na celé knize 
je mo#nost nahlédnout p(ímo do 

tv%r$ího procesu!– Svoboda s!chutí vy-
sv&tluje své pracovní principy, zd%vod-
*uje jednotlivá rozhodnutí a!vysv&tluje, 
jak"mi prost(edky se dostane k!pot(eb-
nému efektu. Zda byly v)echny jeho 
scény na jevi)ti tak sugestivní jako 
v!jeho vypráv&ní (#e nebyly, nazna$ují 
u# Burianovy zmín&né v"hrady k!Prste-
nu), je koneckonc% jedno!– $lov&ka 
nakonec strhne ta grandská suverenita, 
s!jakou se Svoboda skoro bezelstn& d&lí 
o!své nápady. Je v!tom sebev&domí $lo-
v&ka, kter" ví, #e kdy# jej n&kdo o!ná-
pad p(ipraví, v#dycky ho napadne n&co 
jiného. Suverenita, s!jakou Burianovi 
hned na za$átku jednoho z!rozhovor% 
lapidárn& sd&lí: Ka#lík mn! 'ekl%– tohle 
je te) venku trend. A%já na to%– na to se 
ti vyka#lu, já d!lám sv*j trend.

JAN "OTKOVSK#

Barbora P!íhodová (ed.): Scénografie 
mluví. Hovory Jarky Buriana s Josefem 
Svobodou. Vydala Masarykova univer-
zita v koedici s Josef Svoboda – scéno-
graf, o. p. s., Brno – Praha 2014. 304 stran.

P.!S.!A# v!postskriptu to, $ím by se 
m&lo za$ít!– kniha je Marií Jiráskovou 
a!Pavlem K(epelou skvostn& graficky 
vypravena, bohat& vybavena dob(e 
vybran"mi fotografiemi. Skv&lé jsou 
pak polyekranové úvody ka#dé kapito-
ly, poskládané z!desítek jednotliv"ch 
fotografick"ch polí$ek po vzoru Svobo-
dova diapolyekranu Stvo'ení sv!ta na 
EXPO!1967 v!Montrealu. Jemn& se zde 
graficky nazna$uje, jak obtí#né je ve 
zkratce uchopit komplikovanou a!mno-
hostrannou Svobodovu osobnost. Jen 
vzhledem k!luxusnímu papíru a!nema-
lé cen& publikace, kterou si chce $lov&k 
dát „na cel" #ivot“ do knihovny, bych 
jaksi o$ekával pevnou vazbu.

P. P. S. O!Svobodovi i!práci obecn& 
prosp&)ného sdru#ení Josef Svoboda!– 
scénograf se lze leccos do$íst na cen-
ném webu: www.svoboda-scenograf.cz.

Kadibudky plné scénografie  –  
kanadská reakce na mo$o PQ  
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