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Pozlacená Praha
Nejnovější inscenace Chemického
divadla, nazvaná Zlaté město,
je zamyšlením nad identitou
a atmosférou české metropole
a komplikovanými vztahy, které
si k ní vytvářejí její obyvatelé.
vojtěch poláček
Text inscenace Zlaté město režiséra Vojtěcha Bárty a dramaturgyně Barbory Etlíkové
vychází z povídky G. M. pražského německojazyčného spisovatele Gustava Meyrinka. Krátký příběh o americkém podnikateli,
který skupuje a bourá staré pražské domy
a přesvědčuje Pražany, že se pod budovami
města ukrývají ložiska zlata, doplnily odkazy na současný sociálně-politický kontext.
V inscenaci se objevují byznysmeni, zkorumpovaní politici, prostitutky, pivní mudrcové, veksláci, novináři, restauratéři i ochránci památek. Přestože místy tvůrci odkazují
k aktuálním událostem, mohl by se mozaikovitý příběh odehrát stejně tak dnes jako
před sto lety v době asanace rozsáhlých částí Starého Města.
Autoři pracují s poetickou obrazivostí v textu i výpravě. Hra je plná jazykových hříček,
kontrastní a významově rozvolněnou montáží má blízko ke kolážím surrealistů. Přesto je patrný racionální rozvrh. Zlaté město
je totiž také výrazně společensky angažované a jeho autoři mají sklony k moralizování.
Historická Praha strádá v inscenaci Chemického divadla pod tlakem sobeckých, nejčastěji obchodních zájmů svých obyvatel. Jak
autoři ukazují pomocí výrazné, ale až příliš
přímočaré a sladkobolné metafory, metropole je posmutnělou děvkou, která každému dá,
ale pokaždé jako by ztrácela část své duše.

Strážce kulturních hodnot
Myšlenkově nejinspirativnější postavou
kusu, která zároveň nese největší vnitřní napětí, je určitě historik a strážce kulturních hodnot v podání Filipa Šebšajeviče,
jehož prostřednictvím tvůrci problematizují přímočarý konﬂikt mezi byznysem
a ochranou památek. Strážce kulturních
a národních hodnot je totiž zároveň nebezpečný fanatik a netolerantní ideolog a jeho
vztah k městu je podobně uzurpátorský

divadlo
a majetnický jako v případě dravých podnikatelů. Z širšího historického pohledu
jde ostatně o dvě strany téže mince. Právě
památková péče, která se výrazněji uplatňuje až od 19. století, se totiž jako svého
druhu marketingový nástroj podílí na rozvoji turismu a nárůstu komerčních aktivit
v ulicích historických měst. Historik v podání Chemického divadla je navíc korumpovatelný a ve své ješitnosti se nechá zmanipulovat politickými špičkami. Výměnou za
prchavé okamžiky mediální slávy zapomíná
na své zásady a stává se předsedou památkové komise, která bez připomínek schvaluje bourání historických objektů.
Inscenaci se daří neupadat do klišé o Praze
jako místě, kde může každý patník hovořit
o slavné historii či zprostředkovávat duchovní poselství významných mudrců a literátů.
Drží se při zemi a vypráví spíše o jalovém
hospodském tlachání, plném potlačené agresivity, a lidské prodejnosti v různých významech tohoto spojení. Vysoké (umění, ﬁlosoﬁe,
dějiny) volně přechází do nízkého (prostonárodní písně, rvačky, nevázaná sexualita, podvody), a vzniká tak kontrapunktická barokní struktura, odpovídající pražskému geniu
loci více než uměle konstruované masky či
marketingové nálepky typu „Mozartova Praha“, „Praha magická“ nebo „Praha stověžatá“.

Vysoké a nízké
Naznačený koncept vhodně rozvíjejí staropražské odrhovačky v podání BioMashy,
která s pomocí looperu vytváří kolovrátkový vokální podkres. Autentická píseň se
mění ve vlezlou strojovou smyčku a stává se
obsahově vyprázdněnou nápodobou, podobně jako motivy Prahy na prefabrikovaných
suvenýrech. Inscenaci sluší také scénograﬁe Jany Hauskrechtové. Na hrací ploše, kterou tvoří přízemí i balkony divadla, vzniká
postupně stále větší nepořádek. Kupí se tu
banality konzumního života města (suvenýry, účtenky, konfety, rozlité pivo) a památky
nejsou ani tak autentickými svědky minulosti, jako spíše klamavými kulisami. Z balkonů
visí dlouhé kusy umělých textilií podobně
jako z lešení rekonstruovaných domů. Když
v závěru inscenace spadnou, odhalí zrcadla
ve tvaru siluet pražských pamětihodností
– město je schopné pojmout téměř jakoukoli
interpretaci, konkrétní, proměnlivý a ne vždy
smysluplný obsah mu dávají až jeho obyvatelé a návštěvníci.
Chytře vymyšlenou a inspirativní inscenaci
bohužel vedle řady předností provázejí také

Vstříc auditivnímu
divadlu
Kniha Dobyvatelé akustických
scén dramaturga a režiséra
Lukáše Jiřičky se věnuje
historickému procesu emancipace
rozhlasových her a hudebního
divadla. Bohužel se poněkud topí
v záplavě faktograﬁckých údajů.
tatiana brederová
Dramaturg, režisér a publicista Lukáš Jiřička
ve své publikaci Dobyvatelé akustických scén
nabízí komplexní přehled přístupů k práci
s hudbou a performativitou v postmoderním umění. Z vlastní umělecké činnosti má
Jiřička bohaté zkušenosti s přesahovými
divadelními žánry a také je autorem mnoha
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radioartových projektů. I proto může kombinovat bohaté teoretické vědomosti na poli
hudby a divadla s praktickým vhledem do
uměleckých technik a postupů. Autor systematizuje množství u nás převážně nedostupného materiálu a analyzuje ho s ohledem na stěžejní ﬁlosoﬁcké a kulturologické
koncepty postmoderny. Publikaci navíc doplňuje několika rozhovory s tvůrci. Díky interdisciplinárnímu charakteru může kniha
oslovit široký okruh čtenářů, od umělců pracujících s různými médii přes uměnovědce
(především z oborů teatrologie a muzikologie) po širokou veřejnost se zájmem o současné umění.

Mezi Brechtem a Wagnerem
Jiřička vychází z množství primárních
i sekundárních zdrojů a opírá se o estetické
teorie Rolanda Barthese, eodora W. Adorna, Hanse- iese Lehmanna a mnoha dalších. V historickém úvodu naznačuje kořeny
multimediálnosti – změny ve vnímání hranic
uměleckých druhů a žánrů, ale i technologické pokroky, které otevřely dveře novým možnostem práce s hudbou. Jádrem textu jsou
analýzy stěžejních uměleckých konceptů
v oblasti hudebního divadla s příklady tvorby čtyř dodnes aktivně působících autorů
německé provenience – Heinera Goebbelse,
Andrease Ammera, Olgy Neuwirthové a Helmuta Oehringa.
Kořeny proměn vztahu mezi auditivním
a performativním uměleckým materiálem
hledá autor v období meziválečné avantgardy a později postmoderny. Vývoj hudby
k performativnosti a naopak divadla k auditivnosti sleduje v kontextu performativního obratu celé kultury a snaží se jej představit jako homogenní součást evoluce
uměleckých druhů. Výběr uměleckých přístupů přitom ohraničuje dvěma protiklady – brechtovským a wagnerovským chápáním hierarchie divadelních komponentů.
Brecht, jehož Jiřička považuje za nesporného zakladatele hudebního divadla, proklamuje „rozpojenost“ jednotlivých scénických složek a jejich autonomní hodnotu a význam.
Naproti tomu Wagner ve svém díle směřoval ke „gesamtkunstwerku“.
Mezi těmito dvěma póly Jiřička identiﬁkuje a pojmenovává mnohé experimenty,
které spojuje chápání hudby jako nikoli jen
ilustrativní a podřízené složky. O emancipaci hudby v rámci performativních umění
svědčí mimo jiné vznik auditivní sémiotiky
či chápání hudby jako svého druhu narativu. Autor seznamuje čtenáře s termíny jako
scénický koncert, hudební divadlo, radioart,
postspektakulární inscenace nebo divadlo
objektů. Zaměřuje se přitom především na
pojmenování funkcí hudby a zvuku v celkovém významu díla.

Hodně příkladů, málo hypotéz
Předmět svého výzkumu Jiřička dokládá velkým množstvím příkladů, sestavuje výčty
autorů a děl, jde tedy především o přehledové studie. Přínosem publikace je proto především faktograﬁcká nasycenost, byť možná
na úkor originálnější autorské teze. Jednou
z mála představených hypotéz je „násilí
na materiálu“. Pod tímto označením se ale
neskrývá nic, co by již dávno a velmi důkladně nepopsala postmoderna, tedy neinterpretační postupy, intertextualita či konceptuální
umění. Tato snaha o vlastní terminologické
a teoretické uchopení materiálu navíc není
v analytických částech nijak zúročena. Za
revizi by stál i způsob rozvíjení jednotlivých
autorových myšlenek – hodnocení často
předchází analýze či samotné rekonstrukci
díla, takže konkrétní představu čtenář dostane až po tom, co mu jsou představeny vnitřní (bez znalosti díla velmi abstraktní) souvislosti. Přes těchto pár výhrad lze Dobyvatele
akustických scén v kontextu českých uměnověd vnímat jako průkopnický krok, jelikož seznamuje tuzemského čtenáře s nedostupným a často neznámým materiálem, jenž
má potenciál rozvinout uvažování o divadle
a umění jako takovém.
Autorka je divadelní kritička.

Chemické divadlo se vcelku úspěšně snaží zachytit rozporuplného genia loci Prahy. Foto Marta Sobotková
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