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Divadlo je živý organismus a platforma s neuvěřitelnou nosností. Dokáže zpracovat jakékoliv
téma, kdykoliv a na kterémkoliv místě. Umí se společností komunikovat a hýbat. Divadlo je
vším. Divadlo je mi vším.

Proto jsem se rozhodla věnovat se ve své bakalářské práci divadlu. Nezávislému divadlu.
Takové soubory dle mého názoru totiž divadlo vedou kupředu, udávají směr a boří zavedené
zvyklosti. Nemusí to nutně znamenat, že se vždy věnují skandálním tématům a chtějí
provokovat. Spíš jde o jakousi inscenační svobodu, kterou oplývají.

Každý rozhovor, který pro tuto bakalářskou práci vedu, je jiný. Některé motivy se sice opakují,
ale tím, že jsou jednotliví respondenti jedineční, odpověď nikdy není stejná. Hlavním úkolem
bylo zachytit poetiku daného souboru, zjistit, co se u nich v divadle aktuálně odehrává, jak
snáší momentální situaci, ale také zaznamenat to, jak respondenti přemýšlí a co je pro ně
důležité.

Soubor šesti rozhovorů ukazuje, že nezávislé divadlo má v českém prostředí mnoho tváří.
Činoherní, loutkové, autorské, převzaté, pohybové, imerzivní, dokumentární, fyzické. Pokaždé je
za tím však spousta práce, vášně a čistá láska k divadlu. 
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Rozhovor s Tomášem Přenosilem, PR a marketingovým ředitelem divadla Studio DVA 
3. března 2021 
Text a foto: Anna Reisigová

S Tomášem Přenosilem o úspěchu divadla, bývalých kinech, online formátu a krizi

Máme velké
štěstí, že diváci
nechtějí vracet
vstupné za
představení

Studio DVA patří k divácky nejoblíbenějším divadelním scénám v zemi. Na jaře roku
2020 se ale dostalo do situace, ve které nikdy předtím nebylo a muselo rychle jednat.
„Většinu našich financí běžně tvoří prodej lístků. Nyní čerpáme kompenzační bonus,
zdaleka ale nemůžeme pokrýt náklady, které divadlo má, i když je zavřené,“
vysvětluje Tomáš Přenosil, marketingový a PR ředitel divadla. Jako reakci na situaci
divadlo vytvořilo úspěšný formát JSME S VÁMI a několik dalších online projektů.

Čím si myslíte, že to je, že jste se dokázali
poměrně rychle etablovat na české scéně?
Před osmi lety jste ještě neměli ani svou
budovu. Nyní jste jedno z největších
českých nezávislých divadel.
Je to kombinace mnoha faktorů, velkého
štěstí a souhry náhod. Nabízeli jsme zajímavé
tituly, inscenace na zájezdech i v Praze byly
vyprodané. Náš producent Michal Hrubý měl
chuť vstoupit do obrovského rizika. Ty hlasy,
že bychom si měli obstarat vlastní divadlo,  

tady byly dlouho. Nikdy se ale nic nezačalo
řešit. Začal jsem hledat já, a to stará kina,
která už nefungují. Tak jsme se dostali sem
(pozn. red. do bývalého kina Fénix, později
Blaník). 1. května 2013 jsme dostali klíče a 18.
září se tady hrálo první představení. Mezitím
se to tady čistilo, vyhazovalo se, třídilo,
malovalo. 

Lidé za námi přišli i sem. Ukázali jsme jim, že
jsme na jedno místě. Nějakou diváckou
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základnu jsme již měli, to bylo důležité. Jsme
divadlo hereckých osobností, od začátku se
snažíme nabízet divácký komfort a uvádíme
zajímavé tituly. Je to sice komerční, ale
snažíme se držet nějakou úroveň.

Byla to tedy shoda okolností a konjunktura,
která tady tehdy byla. V roce 2013 chtěli lidé
vidět něco hezkého a byli ochotní si za to
zaplatit. My jsme byli ti, kteří jim to nabízeli.
Doplnili jsme tak pražskou divadelní scénu o
další divadlo, které má nějakou svou tvář. Tu
tvář budujeme již od roku 2001 a snažíme se
ji budovat dál.

V rozhovoru s vámi pro magazín n&n jsem
našla větu: „Kdybychom měli vlastní
divadlo, bylo by všechno jednodušší.“
Tato věta padla v roce 2012. Vlastní scénu
jste poté otevřeli. Je ale ta věta pořád
platná? Litujete toho někdy? Teď musíte
mít velké výdaje.
Je pravda, že po celou dobu se to jednodušší
zdálo. Nemusíte se otáčet na ostatní divadla,
jestli vám dají volný hrací termín. Bylo to
svobodnější v tom, co a kdy budete hrát.
Mohli jsme si postavit a vyšperkovat vlastní
divadlo tak, jak jsme chtěli. 

Zpětně si říkám, že nejsme ještě ve stavu
toho, abychom mohli hodnotit, jestli to je
jednodušší nebo ne. Co se týče nákladů, je to
určitě složitější, než když máte jen majitele,
dramaturga, který dělá termíny a dva lidi na
obchodním oddělení. Teď táhneme kanceláře,
plné obsazení divadla a nájmy ve dvou
komerčních domech. Na druhou stranu,
kdybychom si tohle říkali v roce 2012, tak
pořád hrajeme deset představení do měsíce 
a ne padesát. Nikdo toho rozhodnutí tudíž
zatím nelituje. 

Máte dvě scény – Velký sál a Malý sál.
Velký sál v někdejším slavném kině Fénix,
později Blaník, kde bývaly premiéry
českých filmů, malý sál v někdejším kině 
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Perštýn. Působí to na vás?
Na mě to působí určitě, protože jsem velký
filmový fanoušek. Bylo pro mě zábavné
prolézat ty staré domy a vědět, že se tam
kdysi hrálo.

Chtěli jste postavit divadlo v bývalých
kinech?
Když si vezmete, kde by se dalo hrát divadlo,
tak vás kina napadnou. Na Václaváku jich
bylo několik, tak jsem si říkal, že přece ve
všech bývalých kinech nemůžou teď být jen
obchody. Najít něco prázdného nebylo tak
složité. V paláci Fénix byla ale potřeba velká
úprava, v Perštýně to bylo lepší, tam už to
přece jenom předělané jednou bylo.

Tam už se vlastně hrálo i divadlo.
Je to tak, ale i když se snažíme, aby to
minimálně pro diváky vypadalo jako divadlo,
pro herce to jsou pořád kina s malou šatnou. 

S malou šatnou, ale zato s velkou historií.
Nějaké artefakty z filmových dob zůstaly,
jako třeba podpisy Zity Kabátové a Vlastimila
Brodského v šatně na Perštýně. Na nostalgii
ale není v běžném provozu úplně čas.
Vzpomínalo se třeba v den otevření nebo 
v den první premiéry, ale člověk se rychle
přeorientuje na to, že jsme divadlo.

Vy jste jako divadlo členy Asociace
nezávislých divadel. Definujete svoji
nezávislost tím, že nejste zřizování státní
správou? Jste přece jen soukromé divadlo.
My jsme se členy Asociace stali v době
koronavirové, ve chvíli, kdy bylo potřeba
jednat v různých odvětvích a sdružovat se.
Členství v Asociaci bylo překvapení i pro nás,
nemuseli nás přijmout, protože nejsme v
pravém slova smyslu a jejich stanov úplně
nezávislí. Ale jako soukromá divadla nemáme
vlastní asociaci. 

Naše nezávislost tkví určitě v tom, že nejsme
závislí na státních penězích, ani na



městských penězích, ani na penězích 
z grantů a dotací, na rozdíl od většiny kolegů,
kteří v Asociaci jsou. 

A co inscenační svoboda?
Nezávislost v tom, co inscenujeme, je
stoprocentní. Když producent titul nasadí,
musí vědět, že buď vydělá anebo, že ho bude
moci dotovat z něčeho jiného. V době, kdy se
nám daří můžeme nasadit i vedle silných
komerčních titulů nějaké menší, kvůli kterým
jsme si pořídili malou scénu. 

Máte pocit, že vám fungování v Asociaci
pomohlo v koronavirové krizi?
Část informací, které se k nám dostávají ze
státních institucí, je filtrována přes Asociaci 
a její síla přes vyjednávání je velká. V první
vlně to členství určitě pomáhalo, dokázali
jsme si vyjednat určité podmínky a společně
pracovat. V současné krizi a zmatku nám ale
mnohdy nepomůže ani Asociace. 

Na koronakrizi jste v podstatě zareagovali
okamžitě. Online program máte od března
loňského roku až do dnes v podstatě bez
přestávky. Čí to byl nápad? Jak to vzniklo?
Na začátku toho všeho byl Bob Klepl, který
zavolal do divadla s tím, že je zvyklý každý
večer hrát a neví, co má doma dělat. Říkal, že
klidně bude v divadle uklízet. Narovinu jsem
mu řekl, že místo vysávání bude vysílat na
Facebook. Řekli jsme Monice Absolonové,
která měla se streamováním zkušenosti a
hned ve čtvrtek 12. března jsme poprvé 
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vysílali. Na začátku jsme to trochu přepálili a
streamovali jsme každý den. Postupem času
se to ustálilo, teď vysíláme jednou týdně.

Svou vlastní online platformu má třeba i
ostravské Divadlo Mír a Tři tygři, Albert Čuba
dokonce říká, že je to pro ně další obchodní
činnost, která jim umožňuje vydělat na
náklady toho divadla, což je skvělé. U nás to
tak ale určitě není. Pro nás je to spíš způsob,
jak zůstat v kontaktu s diváky. 

Dostáváte od YouTube peníze?
Monetizaci na YouTube máme nastavenou,
jsou tam bannery a u delších videí na začátku
reklama, která se dá přeskočit. Není to
způsob, jakým bychom vydělali peníze na
nájem, ta monetizace je v řádu pár tisíců
korun měsíčně.

Takže celkem zanedbatelná částka. 
Za normálních okolností je to u nás tak, že co
nevyděláme na vstupném, to nemáme. Máme
samozřejmě finančního partnera, který se
podílí na provozu, ale procentuálně to jsou
malé částky, které nám pomohou zrealizovat
třeba jednu premiéru ročně, zbytek je
opravdu zisk ze vstupného. Peníze, které
vyděláme, vracíme zpátky do divadla, ať už to
jsou úpravy, nájmy, energie nebo samozřejmě
platy. Z toho, co zbude, se připravují nové
inscenace. 

Teď je samozřejmě jiná situace. Čerpáme 
z kompenzačních bonusů, ale ty nedosahují
ani tolika peněz, abychom byli schopni
zaplatit náklady, které to divadlo má,
přestože je zavřené. 

Budete s formátem JSME S VÁMI
pokračovat i po koronakrizi?
Co se týče jakéhokoliv online formátu, tak
jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby se to dalo
udržet, ale už v létě minulého roku se
ukázalo, že to není tak jednoduché. Za léto se
nám nepodařil jediný stream. Najednou řešíte 

„Kdybychom v roce
2012 neřekli dost,
hráli bychom pořád
deset představení do
měsíce a ne padesát.“



ty běžné provozní záležitosti a taky třeba
není na tom jevišti ani jeden volný den,
protože se každý den hraje. 

Co nám dává smysl i do budoucna, že by
diváci byli v sále a zároveň by se to přenášelo
domů. Píše nám spousta lidí, že ze
zdravotních důvodů do divadel chodit
nemohou, takže to asi má nějaký význam.
Takhle vzniknul na jaře stream s Monikou
Absolonovou a Filipem Blažkem k jejich hře
Duety, pár lidí přišlo a zbytek se koukal 
z domu. Byl to hezký formát, takže si myslím,
že by to takhle mohlo zůstat. 

Zakladatel divadla Michal Hrubý 
v rozhovoru pro Deník.cz uvedl: „Diváci
nás podrželi, ale v jedné chvíli jsem si
myslel, že se to dlouho vydržet nedá.“
Tato slova směřovala k jarní první vlně
koronavirové krize. Evidentně držíte stále
dál. Mohou za to právě ti diváci?
Určitě. A taky velká psychická odolnost
Michala Hrubého. 

Diváci nás drží hodně. 
Máme od nich spoustu 
peněz za neodehraná 
představení a oni jsou tak 
hodní, že netrvají na 
vrácení vstupného. My 
stále představení 
překládáme na nové, 
náhradní termíny, a když 
se jim to nehodí, tak 
dostávají třeba vouchery.
Kdybychom teď měli 
všem divákům vrátit 
finanční prostředky, tak 
by to s cash flow divadla 
hrozně zamávalo. 

Takže ano, diváci nás nadále drží, jednak tím,
že nechtějí vrátit ty peníze, ale hlavně tím, že
nám vyjadřují velkou podporu. Dívají se na 
 online přenosy, komunikují s námi, někteří 
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Bob Klepl dělá online představení se svým domácím loutkovým divadlem

posílají i finanční dary, kupují si vstupenky na
letní scény anebo podzimní představení.
Dávají nám tím pocit, že s námi počítají, a to
je strašně důležité pro náš psychický stav.

Mysleli jste si, že by se divadla mohla
někdy zavřít?
Musím říct, že na jaře loňského roku přišel
šok, ale mysleli jsme si, že to je na tři týdny
maximálně a potom začneme zase hrát.
Najednou jsme začali hrát až v létě. A i když
člověk poslouchá různé prognózy 
a epidemiology, tak si nechce připustit, že by
mohl přijít druhá vlna. Potom se divadla zase
zavřela a teď vlastně nikdo neví, kdy to bude
zase dobré. 

Nezbývá nic jiného, než myslet do budoucna
a být připraven na to, že se jednou zase
otevře. Zkoušíme nové divadelní hry,
přesunujeme představení a snažíme se
neupadnout do letargie, protože to by
znamenalo, že až se otevře, tak z ní
nevylezeme. Samozřejmě bude těžké 

aktivovat hledištní personál, protože jsou to
mnohdy studenti, kteří více než rok už nikam
nechodí anebo senioři, kteří se třeba budou
bát. 



A jak se v divadle cítíte teď?
Teď upínáme všechny síly a myšlenky na léto,
že se snad bude moc na open air hrát. 
A tomu věříme.

Když se na podzim divadla opět zavřela,
byl to pro vás stejný šok jako na jaře?
Bylo to velmi smutné poslední představení.

Máte strach, že by se něco takového
mohlo v budoucnu stát znovu? Nepřijde
vám práce v kultuře trochu ohrožená?
Nejde jen o kulturu, ale o společnost celkově.
Klesají tržby, snižují se platy, vzalo to
všechny. Strach si člověk ale nesmí nechat
připustit, protože ten paralyzuje, a to není
dobré.

V momentální situaci vypadá den
zaměstnance divadla asi neobvykle. 
Když byl loni na jaře úplný lockdown, lidé 
z inscenačních týmů seděli doma, protože
jsme všechno zkoušení zastavili a nic se
nedělo. V současné chvíli se inscenace
připravují normálně, jen je to zkoušení trochu
složitější, protože musíme dodržovat určitá
opatření. 

Bohužel té práce není tolik, kolik bychom
chtěli, a tak si naši zaměstnanci mnohdy
museli najít i jiné zaměstnání.

Za lidi z kanceláře mohu říct, že máme od
března loňského roku home office. Do práce
jsme normálně chodili pouze v létě. Příprava
online vysílání, komunikace s lidmi na
sociálních sítích, newslettery, to jede
normálně. Já se taky zapojuji do různých 
 hovorů napříč ministerstvy. Snažím se
získávat a předávat informace o tom, jak to v
divadle funguje, aby taky někdo přemýšlel,
když tvoří nějaké plány pro kulturu.
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Premiéra inscenace Beckham od Petra
Zelenky měla být původně 5. listopadu
2020. Hra je nazkoušená, ale premiéra se
odložila na podzim 2021. 
My jsme si tehdy opravdu mysleli, že ta
premiéra bude. 

Jak často se něco takového zkouší? Na
premiéru si zřejmě ještě počkáte.
Nějaké průběžné zkoušky jsou, aby všichni
věděli, kudy mají přijít a na co
nezapomenout. Beckham je totiž technicky
náročná inscenace, kdy se pracuje 
s otáčivými dekoracemi a ty se mění při každé
scéně. Zkoušet do šuplíku je ale pro herce
velmi těžké. Inscenace je připravená na
podzim a předtím máme v plánu asi 14 dní
intenzivního zkoušení.

Těch her, které se zkouší, je několik. Bohužel
kvůli různým karanténám a omezení pohybu
je velmi náročné to zkoušení koordinovat.
Epidemie ovšem zrušila pouze jednu
inscenaci, a to Ne za každou cenu, divadelní
hru na malou scénu. Tam jsme se s tvůrci
dohodli, že ji zatím studovat nebudeme.

Většinu představení jste přesunuli na
podzim. Plánovaný program ale začíná již
v červnu. Kdyby se čistě teoreticky divadla
otevřela dříve, máte něco nachystáno? 
Aktuálně budeme stavět speciální program,
kdyby se mohlo hrát pro omezený počet
diváků. Budeme takhle mít připraveno třeba
pět nebo šest inscenací, které bychom mohli
nasadit. Připraveni tedy budeme, kdyby se
mohlo začít hrát v dubnu nebo v květnu.

Co se týče letní sezóny – letos jste rozšířili
letní scény.
V Praze bychom v létě hráli rádi na
Vyšehradě, kde hrajeme každý rok, ale je tam
malá kapacita a případně se tam nedá moc
pracovat s rozestupy. Přibylo tedy
holešovické výstaviště a libeňský zámeček.
Tam je ta kapacita větší, takže se tam dá hrát 

„Zkoušet do šuplíku je
pro herce velmi těžké.“ 



i s omezeními.

K létu se upínáme, protože si myslíme, že
lidem kultura chybí. Našim hercům taky
chybí hraní. Věříme, že léto bude úspěšné 
a pomůže nám to finančně saturovat ztráty,
které jedou už více než rok.

Letních scén je 
otevřených opravdu 
mnoho, po tomto roce
myslím, že jich bude 
ještě více než vloni. 
Nebojíte se, že 
nepřijdou diváci?
Nabídka v létě bude 
rozhodně pestrá 
a široká, což asi může mít 
negativní vliv na to, že 
diváci půjdou ke 
konkurenci. My ale 
sázíme na našeho 
věrného diváka, který 
nás má rád, a na to, že máme tradici.
Konkurence tady je a vždy bude, ta je zdravá. 
Takže divadelní prázdniny už neplatí.
No, my celou dobu říkáme, že Michal Hrubý
svému týmu divadelní prázdniny zrušil v létě
roku 2006, kdy založil Metropolitní léto
hereckých osobností. Prázdniny nemáme, ale
myslím, že zvlášť tento rok to nikomu vadit
nebude.

Do léta se pravděpodobně budou muset
diváci spokojit s online projekty. Některá
divadla využívají třeba platformu Dramox
nebo Televizi NAŽIVO.
My u online představení jako takového
přenosu divadelního kusu divákům narážíme
na několik věcí. Pro herce je těžké hrát pro
prázdné sály, potřebují mít proti sobě
nějakou rekaci. Další věc jsou autorská práva
na divadelní hry, třeba u zahraničních licencí
je máme koupená na divadelní představení,
ale ne na online přenos.
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Divadla teď bohužel pro veřejnost hrát nesmějí 

Náklady na přenos divadelního představení
jsou vyšší, než když máme talk show 
a jedeme to pouze na tři kamery. Navíc jsme
vždycky chtěli, aby tyhle online věci byly
zdarma a nemáme ani zkušenosti, jestli by
diváci byli ochotni zaplatit tolik, aby se naše
investice vyplatila.

Přijdou vám tyto platformy dobré? 
My na Dramoxu máme jednu inscenaci, ale
bohužel práva ještě nejsou dojednaná, takže
zatím není k vidění. Většinou tam bývají
vykoupená představení hlavně z České
televize a tam my nic jiného nemáme. 

Teď ale máme rozpracovaný jeden projekt,
který by se měl točit. Je to taky divadelní hra.
Když to diváci uvidí na obrazovkách, tak to
třeba rádi uvidí i potom znovu naživo.
Nebráníme se tomu a rozhodně nechceme
říkat, že dokud nebude derniéra, tak nic
online neposkytneme. Naopak. Jen 
s Dramoxem jsme se zatím nedohodli.

Mně osobně ovšem při online kultuře chybí
ten živý kontakt. Rád se podívám na záznamy
starých inscenací, které se už nehrají, anebo
tam hraje někdo, kdo už není mezi námi. Ale
abych si sednul k televizi a díval se na přenos
něčeho, co můžu vidět v divadle, to ne. 



Má online budoucnost?
Upřímně doufám, že ne. Doufám, že se
všichni vrátíme zpátky do divadla a já bych
chtěl, aby se diváci vrátili i třeba do kina.
Když vidíte, slyšíte a cítíte ty emoce, tak je to
něco úplně jiného.▪ 

10

Jsme s vámi, Studio DVA 



Rozhovor se Sárou Arnstein, zakladatelkou divadla Ufftenživot
17. března 2021 
Text a foto: Anna Reisigová

Se Sárou Arnstein o DAMU, milostných písních a o tom, jak je důležité mít známosti 

Životnost představení je křehká,
může se po krizi neuchytit. 
Snad to nebude náš případ
Ufftenživot. Nezávislý soubor, který v roce 2013 založila Sára Arnstein spolu se svým
spolužákem Jiřím Šimkem. „I člověk, který do divadla normálně nechodí, bude od nás
odcházet se zážitkem,“ říká Arnstein. V současné době se ovšem věnují spíše
podcastu a jiným tvůrčím věcem mimo divadlo. Až se ale bude moct hrát, bude mít
premiéru inscenace, která se zabývá tématy milostných písní a popové kultury.
Soubor se dlouhodobě věnuje aktuálním tématům, pohybu, ale i slam poetry. 

Vaše jméno je opravdu příznačné pro tuto
dobu. „Uf, ten život“ si řeknu snad každé
ráno.
Trochu ano. Pro nás to ovšem zatím není ta
fráze, se kterou vstáváme. Spíš se tomu
smějeme, ale to se smějeme, i když nás někdo
oslovuje třeba v mailu. Je to zvláštní, ale když
člověk je Ufftenživot, tak už nad tím moc
nepřemýšlí.

Když jsem šla na vaše webové stránky, 

jako první jsem viděla „Ufftenživot –
divadlo, které vás překvapí.“ Čím si
myslíte, že konkrétně překvapí? 
Myslím si, že tou hlavní esencí překvapení je
to, že i když k nám přijde člověk, který do
divadla normálně nechodí, bude odcházet se
zážitkem, který třeba nečekal. Může jistě
překvapit i svou obnažeností, která mnohdy
není k divadlu vztahována, a tím, že se u nás
herci neschovávají za postavy, ale jednají
sami za sebe. Pro člověka, který pod pojmem 
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„divadlo“ vidí pouze Shakespeara nebo
jakoukoliv hru, která je již napsaná, může být
tahle zkušenost nová. Děláme to odlišně.

Odlišně?
To se těžko říká, ale určitě se vymezujeme
vůči klasickému činohernímu proudu. Nedá
se ale říct, že by ten klasický proud byl
hlavní, těch nezávislých a autorských divadel
je dneska už hodně. Určitě jsme jiní, ale to je
spousta skupin a divadel, které se věnují
tomu samému, čemu se věnujeme my. Každý,
kdo si to dělá svým vlastním způsobem, je
jiný. Snažíme se to dělat tak, jak to cítíme.

Vaše divadlo je aktuální a reaguje na to,
co se právě děje. Když jste s Jiřím
studovali na DAMU, měli jste pocit, že
potřebujete zaplnit nějakou díru, která
tady na trhu je?
Asi jsme k tomu takhle nikdy nepřistupovali.
Vždycky nás takové divadlo fascinovalo,
bavilo a zkoušeli jsme se tomu věnovat.
Rozhodně jsme se ale nesnažili vyplnit díru
na trhu. 

Zároveň se to ale organicky stane. Když
člověk dělá něco, co je mu blízké a je to
charakteristické jen pro něj, tak vzniká něco
jiného a nového. Něco, co tady předtím
nebylo.

Katedra alternativního a loutkového
divadla je plná zajímavých osobností. Je
někdo, kdo vás při studiu ovlivnil a udělal
tak první krok k založení souboru?
Naší ročníkovou vedoucí byla Petra
Tejnorová, což je progresivní člověk, který se
věnuje prolínání různých disciplín, dělá live
cinema, fyzické i dokumentární divadlo. Díky
blokové výuce jsme každé tři týdny měli
někoho jiného, zkusili jsme si různé
disciplíny. Učili nás Miroslav Krobot, Tomáš
Měcháček, Halka Třešňáková, bylo to fajn.

Ta katedra se celkově snaží být živá 
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a reflektuje to, co se děje ve světě. Je potřeba
to řešit. Myslím, že nám to poskytlo velkou
paletu toho, co bychom potenciálně mohli
využít. Druhá věc je, že sám člověk musí být
vždy přítomný a zkoumat, co ho baví, nebaví
a být aktivní. Nesmí se nechat uchlácholit
tím, že má na katedře zázemí a bude ho tam
mít. Naopak, musí vyvíjet aktivitu, aby ty
vědomosti mohl potom využít v praxi.

Kde vznikl ten nápad založit si něco
vlastního?
Já jsem na začátku neměla jasnou ideu, na
školu jsem šla, protože jsem se chtěla
věnovat umění. Původně jsem chtěla kreslit,
potom jsem se rozhodla pro herectví. 

S Jirkou, což je nyní už můj manžel, jsme
udělali jedno představení a ta spolupráce nás
začala bavit. Bylo to hodně činorodé 
a kreativní. Zanedlouho nás napadlo udělat
další představení a zažádat si o grant.
Abychom dostali příspěvek, museli jsme si
založit spolek. Tím se to rozběhlo. Vzniklo to
hodně přirozeně, ani jsme nic zakládat
nechtěli, spíše jsme měli intenzivní chuť
věnovat se tomu umění.

Přidali jste se k Asociaci nezávislých
divadel. Jak to funguje pro takový malý
soubor?
Pro nás je to složitější, my jsme se k Asociaci
přidali těsně před koronavirovou krizí, vloni 
v únoru. Bohužel nyní ty schůze a všechno
okolo tolik nefungují. Sledujeme ale, co se
uvnitř Asociace děje a taky jejich reakce na
kulturní dění. Měla být valná hromada, ta se
zrušila, takže co se týče osobního kontaktu,
toho jsem zatím účastná nebyla.

Je to ale skvělá iniciativa, protože zaštituje
to, co se snažíme dělat. A to je opravdu
potřeba. Bez toho by to všechno bylo
žalostné.

Člověk ale samozřejmě musí být aktivní,



nemůže čekat, že mu všichni pošlou vše, co
se událo. Také jsme v kontaktu s Novou sítí,
což je organizace, která pořádá festival Malá
inventura a tím taky tak trochu zaštituje
nezávislá divadla. Snaží se dělat různé
konzultace třeba ohledně grantových řešení 

a taky dělá poradenství, když si někdo chce
založit divadelní spolek. 

Skvělé je, že když vznikne nějaký problém,
tak tyto organizace to řeší a snaží se, aby to
dopadlo co nejlépe.

Vy svůj vlastní prostor zatím nemáte.
hrajete po různých pražských scénách. Jak
to plánujete do budoucna?
Mít vlastní prostor je velké sousto. Když
potom člověk ten prostor má, tak je tak moc
zaneprázdněný tím samotným prostorem, že
nemá čas na tvorbu. To by byla asi úplně jiná
disciplína. 

Jak funguje domluva s prostorem, kde
chcete hrát? Domlouvat hostování asi
musí být složité. 
Je to složitější. Když chceme udělat
představení a sháníme prostor, tak to často
funguje na principu otevřené soutěže, kam
pošleme přihlášku a oni nás buď vyberou
nebo ne. Někdy to funguje také na základě
osobní známosti, kdy nám někdo poskytne
na určité reprízy svůj prostor. Kolik to bude
repríz a jaké budou podmínky, to záleží na
individuální domluvě. 

Není to jednoduché, člověk musí být 
i manažer, protože to není jen tak, že někam
přijdeme a řekneme si o prostor. Pořád je 
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toho místa málo a z toho důvodu to funguje i
na základě známosti. Když je člověk nemá,
tak je to složité.

Před rokem v březnu jste měli rozjeto
několik projektů a najednou jste se museli
zastavit. Bylo to nečekané?
Pro nás konkrétně to bylo asi jiné než pro
ostatní, protože jsme s Jirkou měli tou dobou
roční dítě, takže ten život plynul úplně jinak 
a dost jsme se tím zaměstnávali. Stejně to ale
najednou bylo zvláštní prázdno. Přineslo to
ale i čerstvost, protože jsme se začali věnovat
třeba podcastu, což byl Jirkův sen. Chtěl to
uskutečnit již hrozně dlouho, ale nikdy nebyl
čas. Neustále jsme se věnovali tomu, co bylo
aktuální.

Díky koronakrizi tedy vznikl podcast, a to je
pro nás velké plus, protože to má úspěch 
a na základě toho vznikly další spolupráce.
Jinak jsme divadlo, které je spíše procesuální,
hraní pro nás není denní chléb, hrajeme třeba
jen jednou, dvakrát do měsíce. Je to pro nás
třešničkou na dortu. Většinu času nám zabírá
to podhoubí, ten proces. To se v karanténě
tolik nezměnilo, stále se snažíme něco dělat 
a vytvářet, akorát to bohužel nemá výsledný
efekt tolik znatelný. Je pravda, že i hraní nám
už dost chybí. Před rokem to byla taková
nečekaná rána.

Podcastů je na scéně mnoho. Kdyby
divadla normálně hrála, byl by zrovna ten
váš úspěšný?
Podle mě ano, rozhovory s osobnostmi jsou
žádoucí a zajímavé. Samozřejmě, že se
podcast točí hodně kolem toho, jak to teď
funguje, ale těch témat, které se dají řešit, je
tolik, že by to určitě fungovalo i tak.

Je to do budoucna udržitelné?
Způsobem, jakým to děláme my, to udržitelné
je. Je to součást našich grantových žádostí,
takže je to stálá činnost souboru. Má to svou
kvalitu, která je samonosná, není to jen něco, 

„Ani jsme nechtěli založit
divadelní soubor, spíše to
byla intenzivní chuť se
něčemu věnovat.“



co vzniklo, protože se nemohlo hrát.

Vy jste poměrně dost aktivní na sociálních
sítích. Myslíte si, že je opravdu tak
důležité figurovat na internetu?
V dnešní době bez té existence na internetu
člověk neexistuje vůbec. Reklama, která je
vyvěšená někde venku, je v něčem už passé.
Lidé hledají a pídí se po věcech skrz to, že
jsou doma a koukají se na internet. Být
aktivní na sociálních sítích a produkovat
obsah, který je srozumitelný, je nevyhnutelná
část umělecké aktivity. Někdo tím opovrhuje
a záměrně to nedělá, ale opravdu to je
důležitou součástí života.

Připravujete This is not a love song. Jak
vznikl námět na tuto novou inscenaci?
S námětem jsem přišla já, protože mě zaujalo
téma milostných písní, toho, co je v nich
obsaženo a nějakých stereotypů s tím
spojených. Láska, vnímání milostných vztahů
a tak dál. 

Zkoušení probíhalo tak, že jsme se scházeli,
povídali si a každý měl nějaké úkoly. Posílali
jsme si videa a různé texty. Postupně jsme
začali zkoušet a korigovat to. Jsou v tom 
i autorské písně, pozvali jsme si hudebnici
Barboru Zmekovou, aby nám s tím pomohla.
Většina pohybu ale vznikala těmi úkoly, které
jsme si dávali.

This is not a love song spojuje divadlo s
hudbou, což u vás dříve rozhodně nebylo
obvyklé. 
Ani já a ani Jirka nejsme hudební typy, naše
představení bývala dříve hodně o pohybu.
Pohyb, loutka, mluvené slovo. Mě ale
fascinovalo téma milostných písní, a to
samozřejmě s hudbou souvisí, takže to
spojení bylo nevyhnutelné. Myslím, že se
nám do toho podařilo tu hudbu skvěle
zasadit, herečky jsou hudebně zdatné 
a dobře zpívají, takže do sebe všechno
zapadlo.
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Já jsem přišla s tématem a Kateřina Císařová,
Nataša Mikulová a Lucia Čižinská, které 
v tom hrají, to uvedly do pohybu. Samy se
vyznají v popkultuře a rozumí tomu, což bylo
super, protože to byla velká součást toho
procesu, kdy jsme se všichni společně koukali
na dokumentární filmy o různých zpěvácích 
a skupinách. Bavili jsme se o všem, co s tím
souvisí.

Měli jste online předpremiéru, která
fungovala jako takový soubor ukázek.
Jaká je nálada, když se premiéra pořád
odkládá?
Není to nic moc, zároveň nás věci typu
předpremiéra uspokojují v tom, že pořád
děláme svou práci a pokračujeme. Bolestivé
je, že to nemůžeme sdílet s diváky a samotné
dílo se nemůže vyvíjet. Divadelní představení
je založeno na kontaktu a když kontakt
neprobíhá, tak jsme na bodu mrazu, kdy
čekáme, jestli se to, co jsme nazkoušeli,
osvědčí i v reálném životě. Jsme rádi, že jsme
to dokončili, ale před námi je pořád dlouhá
cesta. 

Co se týče obsahu online předpremiéry,
nechtěli jsme to zahrát celé, protože by to 
k počítačovému divákovi asi nedoputovalo
tak, jak bychom chtěli. Ono je těžké udělat
online představení tak, aby zachytilo vše, co 
v tom divadle je. Má to asi hodinu a půl, jsou
tam různé scény, od intimních, až po show.
Nefungovalo by to. Rozhodli jsme se tedy, že
z toho vyndáme nějaké scény, které nám
přijdou komunikovatelné i přes obrazovku 
a propojíme to rozhovorem, který bude Jirka
dělat s herečkami. Byla to trošku
improvizace. Mnohdy to ani nebylo přesně
to, co diváci v představení uvidí, spíše to byla
živá akce, která nám propojila to, co bylo
nazkoušené. 

A momentálně zkoušíte?
Teď nezkoušíme vůbec nic. Mimo This is not a
love song máme na repertoáru ještě Words of 



apology, to Jirka jednou hrál pro jeden online
festival, ale jinak s tím nic neděláme. My
nemáme to nutkání ventilovat věci 
a streamovat, to nám nedává moc smysl.
Máme ještě inscenaci What’s happening, ale
to je teď taky u ledu.

Budeme však zkoušet novou věc, představení
Neviditelná žena. Zatím je to ale na úplném
začátku celého procesu. Všichni angažovaní
si spolu dávají schůzky a probíhá výzkum.
Není to zkoušení na sále, to podle všeho
bude až v létě. 

Zkoušení do šuplíku vám asi nedává
smysl. 
Zkoušení do šuplíku je negativní v tom, že
některá divadla, která intenzivně zkouší,
budou mít dodělaných třeba deset inscenací,
což teda není náš případ. Nedokážu si vůbec
představit, co se stane, až se divadla otevřou
a všichni najednou budou chtít premiérovat.
Spousta těch inscenací nebude mít
budoucnost, možná se na ně ani nedostane.
U nás to půjde, i kdyby všechno mělo roční
zpoždění. Životnost inscenací je ale velmi
křehká, může se neuchytit.

Nemáte strach, že se připravovaná  
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inscenace This is not a love song opravdu
neuchytí, protože to už nebude bavit ani
vás? 
Pro nás to zatím ohrané není, protože jsme
měli jen tu online předpremiéru a jednou
jsme si to zahráli na sále a udělali záznam.
Měli jsme mít jednu oprašovací zkoušku 
a zahrát si to na festivalu Malá inventura. To
se bohužel nepovedlo. 

Teď jsme ve fázi, kdy se moc těšíme, až si to
zahrajeme. A ano, může se stát, že k tomu za
půl roku přijdeme a zjistíme, že nás na tom

něco nebaví,
ale to se děje
vždycky.
Spousta věcí
vzniká 
v rychlém
procesu, jen
proto, aby byly
hotové. Je tam
spousta děr,
které musí
člověk zaplnit
tím, že to hraje
a vidí, co
funguje a co
ne. Tohle je
pořád před
námi, takže 

spíše, než nudy, se bojím toho, abychom
stihli dohnat zpoždění zaplňování těch děr. 

Řešili jsme ale i to, že jsme nějaký výstup
udělat museli, abychom mohli vyúčtovat
peníze, které jsme dostali, proto taky ta
předpremiéra. Člověk musí vykazovat
nějakou činnost, na kterou využívá ty
prostředky, které od dotyčného orgánu
dostal. Všechno se to ovšem trošku zkrouhlo.
Dostali jsme méně peněz než minulý rok a je
to určitě částečně horší. Ti, co o tom
rozhodují samozřejmě nejsou hloupí, vědí, že
teď nehrajeme a ani nemůžeme. Prostředky,
které jsme i přesto získali se snažíme využívat 

Divadlo Ufftenživot hostuje ve Studiu ALTA, které se nachází v pražské Invalidovně 



třeba na výzkum nebo právě na podcast. 

Proč ne na streaming? 
Pro mě to smysl nemá. To, co lidé na
platformy typu Dramox dávají, jsou věci,
které by měly fungoval naživo. Nejsem proti
online formátům, ale myslím si, že by to mělo
být přetransformované tak, ať na online
vznikají nové formáty a něco, co s divadlem
souvisí, ale není to úplně to představení.
Dávat k dispozici záznamy je fajn, ale
nevidím v tom budoucnost a není to něco,
kam by divadlo mělo směřovat, je to spíše 
z nouze ctnost.

Doufám, že po krizi budou lidé chodit do
divadla a nebudou sedět doma u obrazovek.
To by bylo nejlepší. Samozřejmě je možné, že
se změní vnímání lidí a to, jak přistupují ke
shromažďování se a trávení volného času.
Někdo je asi rád, že se na představení může
koukat doma v obýváku, ale myslím si, že to
není cíl divadla. Cílem je se sejít v jednom
prostoru a sdílet jednu věc v jeden čas. Tam
vzniká to, co má divadlo nést. 

Samozřejmě tedy pokud se nebavíme 
o nějakém formátu, který je přesně stavěný
na online prostor, komunikuje s lidmi
nějakým specifickým interaktivním způsobem
a zanechává v nich zážitek, který je podobný
tomu divadelnímu. Určitě existují soubory,
které vytváří online obsah, co dává smysl. Já
se upřímně tomu průzkumu moc nevěnovala,
ale jsou i dobré nově vzniklé formáty. Nechci
to zavrhovat úplně.

Dá se v téhle době vůbec něco plánovat?
Máme zatím nasmlouvané reprízy na červen
a červenec, a to nejenom v Praze, ale i v
Hradci Králové nebo v Brně. Další jsou v
jednání, uvidíme, co se bude dít.

A kdyby se mohlo hrát i dříve?
S omezeným počtem diváků bychom do toho
asi šli. My samozřejmě nejsme divadlo, které 
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má a potřebuje mít 200 diváků v hledišti,
takže nám by stačilo, kdyby přišlo dvacet
nebo třicet lidí. Byli bychom schopni
představení odehrát. Taky by to ovšem
záleželo na daném prostoru a na tom, jestli
by do toho chtěli jít všichni. Já bych určitě
byla pro.

Máte pocit, že se do budoucna něco změní
v rámci divadelní sítě?
Je to možné. Už teď je všechno jinak a bude
to jinak. Nikdy to nebude takové, jaké to bylo
před koronakrizí. S tím se musíme všichni
smířit a naučit se nějak žít a neplakat nad
rozlitým mlékem. Celkově se budeme muset
nějak předefinovat a o to více je potřeba
mluvit o tom, co divadlo pro nás všechny
znamená, jaké je a jaké být má.

Nevím, co se přesně změní, jestli se třeba
zredukuje počet divadel. Spíše si myslím, že
jde o kvalitu, a ne o kvantitu. Bude se určitě
muset předefinovat obsah. 

V dramaturgickém smyslu?
To taky. Ale i témata, která se v divadle
objevují. Já samozřejmě nevím, jak to bude
vypadat, až se všechno otevře, myslím si, že
to ale bude rozdílné. Budeme si na to muset
zvyknout. Nová kapitola to bude, myslím, pro
všechny. ▪ 

„Cílem divadla je
sejít se v jednom
prostoru a sdílet
jednu věc v jeden
čas.“



Rozhovor s Tomášem Procházkou, uměleckým ředitelem divadla Alfred ve dvoře
5. března 2021 
Text a foto: Anna Reisigová

S Tomášem Procházkou o různých žánrech, divácích a o tom, že prý nejsou divadlo

Divadlo sice nemá hranice, v Alfredu ve dvoře se přesto snaží posouvat zavedené
konvence. „Hodně vycházíme z alternativních trendů, ale i z tradiční divadelní
avantgardy. Hlásíme se k počátkům laterny magiky,“ říká umělecký ředitel divadla
Alfred ve dvoře Tomáš Procházka. I když suplují potřeby jen určité skupiny lidí 
a nejsou primárně závislí na penězích z prodeje vstupenek, stejně na ně krize dopadá
stejně jako na ostatní. „Je to zničující hlavně pro dramaturgii,“ uvádí Procházka. 

V Afredu ve dvoře se divák nesetkává
pouze s divadlem. Je to i výtvarno nebo
třeba zvuk. Vy sám jste i hudebník. Co je
pro vás tedy víc, divadlo nebo hudba?
Já to beru jako jednu věc, je to komunikace
se světem pomocí tvorby. Divadlo jsem
vystudoval, vyučuji ho na DAMU, jsem
profesionál, takže kdybych se měl
rozhodnout, tak v divadle se orientuji více. 
V hudbě už zůstanu takovým nedoukem,
mám to sice rád, ale pořád jsem amatér. Což 

mi nevadí, myslím si, že ty hudební aktivity 
a ten čas, který jsem s hudbou prožil, jsou
velká škola pro to, co dělám v divadle. Dobře
se to doplňuje.

Vaše divadlo je malé a velmi specifické, na
internetové diskuzi jsem se setkala 
s názorem, že to ani divadlo není. Může
být divadlem cokoliv? Má to hranice?
Hranice asi ne, protože ty se mohou kdykoliv
posunout a vlastně se to pořád děje. Divadlo 
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Říkali nám, že
nejsme divadlo,
protože tomu
něco chybí. Já
si ale myslím,
že divadlo jsme



samozřejmě má nějaká pravidla, ale i ta se
mohou měnit. Když jsme začínali s Handa
Gote hrát, tak hodně lidí nám chodilo říkat,
že to není divadlo, protože to něco nemá. Já
jsem úplně nevěděl, co to nemá, protože se
to dělo na scéně a byli u toho lidé, takže pro
nás to divadlo bylo. Aspoň jsme o tom jako 
o divadle vždycky uvažovali. 

Divadlo samozřejmě má různé žánry 
a trendy. Na DAMU se to rozděluje na
klasickou činohru a něco, čemu se říká
alternativní divadlo. S tím si nikdo moc neví
rady. My už ale nechceme řešit, co to slovo
„alternativní“ znamená. Jsou k němu vázány
různé trendy, teď je na vzestupu
participativní divadlo, minulou dekádu to
bylo site-specific. Dalo by se říct, že to jsou
žánry, každý z těch žánrů je divadlo a není
důvod pátrat po tom, proč by to nemělo
divadlem být.

Vy tady v podstatě vůbec neděláte
činohru. Chodíte se na ni alespoň někdy
podívat do divadla?
Velice málo, spíš skoro vůbec. Samozřejmě
dvakrát do roka na nějaké činoherní
představení jdu a řekl bych, že to je takový
zajímavý střet kultur. Je to smýšlení 
o divadle, které mně osobně není blízké. 

Za posledních pět nebo deset let vzniká
spousta divadla, která se dá definovat jako
činohra, ale je experimentální a alternativní
ve smyslu, že posouvá práve ty hranice.
Pořád je to ale v rámci činohry, a to mi dělá
problém. Komunikace, která vede primárně
přes text mě nebaví. Ale nemyslím si, že je to
v něčem lepší nebo horší, jen to
nevyhledávám.

Když jsem sem šla, všimla jsem si na domě
nápisu: Alfred ve dvoře – divadlo mimů,
dá se to pořád takhle specifikovat?
To už asi ne. Divadlo založil Ctibor Turba, tou
dobou pedagog nonverbálního divadla na 

18

HAMU a jeden z nejslavnějších představitelů
pantomimy u nás. My se na tu tradici
snažíme navázat tím, že děláme i nonverbální
divadlo, není to ale vyloženě pantomima. 

Náš vztah v divadle k textu je takový, že
nesmí být primární a když už se tady
objevuje, tak se snažíme, aby to nebyl text
dramatický. Vlastně nás nezajímá, když se
hrají postavy, to je trochu dětinské, ale že se
ten text používá třeba v rámci projektů
dokumentárního divadla. Text je přece jenom
náš nejlepší komunikační kanál. 

Asi se vracíme zpět k činohře. Můj největší
problém s činohrou je, že je to často pořád
ještě interpretace nějaké literatury, a to mi
nepřijde dostačující. Literaturu si raději
přečtu, než abych se na ni šel podívat do
divadla.

A jak byste tedy divadlo Alfred ve dvoře
definoval?
Je to divadlo, které uvádí hodně projektů
nonverbálního divadla a primárně se zabývá
experimentálním divadle. Snažíme se vytvářet
nějakou rovnováhu k tomu divadlu, které sice
experimentuje, ale pořád je to na půdě
činohry a figuruje tam dramatický text. Tady
se snažíme s ním nepracovat. 

Řekl bych, že je naše tvorba hodně
postdramatická a že se snažíme poslední
dobou vnášet sem nějakou linii objektového
divadla. Děláme výtvarné i vizuální divadlo 
a zaměřujeme se i na práci se zvukem, na
specifickou hudebnost. Hodně vycházíme 
z alternativních experimentálních trendů, ale
i z tradiční divadelní avantgardy. Jsou věci,
které hodně vychází z 60. let a snaží se ten
odkaz uchopit a recyklovat.

Vycházíte tedy třeba z divadel malých
forem?
Pod tímhle pojmem si představím Ivana
Vyskočila a jeho text appeal, což mám velmi 



rád, ale nemůžu říct, že by se k tomu naše
divadlo hlásilo. K čemu se hlásíme, to jsou
třeba experimenty laterny magiky 
v počátcích. A samozřejmě česká tradice
performance, ta je tady silná a specifická,
dříve se tomu jen říkalo „akční umění“. Taky
se dají zmínit paradivadelní aktivity kolem
Františka Skály, B.K.S. nebo divadlo Petra
Nikla. Z toho vycházíme. Rezonuje tady ale 
i experimentální film a audiovizuální scéna
od 60. let. 

Jaký je váš typický divák? Je vůbec
typický?
Tím jsme se dost zabývali a zjišťovali jsme,
kdo to může být.

Tak určitě to budou lidé z AMU, AVU a
UMPRUM.
Určitě, je to tak. To je velká část diváků.
Potom jsou to rozhodně návštěvníci galerií,
kteří s uměleckými školami nemají nic
společného, ale zajímá je třeba výtvarné
umění. Tady to nacházejí více otisknuté do
divadla než v jiných divadlech, kde je
výtvarné umění pouze nějaký nástroj. U nás
se snažíme, aby ta výtvarná stránka byla
organicky součástí projektu. Někdy je to
vlastně ta hlavní složka.

Kdo jsou tedy diváci? Návštěvníci galerií,
vrstva lidí, která se motá kolem uměleckých
škol a potom tady jsou takoví diváci, kteří
říkají, že nemají divadlo rádi, ale sem chodí 
a baví je to. To je pro nás uznání.

Nemají divadlo rádi, ale chodí do divadla.
Jak to berou?
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Mají princip, který jim na divadle vadí. Já
jsem to z nich zkoušel dostat, ale nejsou to
schopni popsat.

Je to nějaký pocit. Já si to vyložil tak, že jim
vadí teatralita jako taková. Vadí jim třeba
patos a taky, když herec představuje nějakou
postavu. Nějaký afekt, kterému se v činohře
nikdo nebrání, protože tam patří, ale tady 
u nás se snažíme to nedělat. 

My jsme za to rádi, jsme malé divadlo 
a suplujeme potřeby malé části lidí.

Vy máte dva rezidentní soubory – Wariot
Ideal a Handa Gote. Několik dalších
souborů u vás hostuje. Jak to funguje?
Pracujeme tady jako tým. Já jsem v pozici
dramaturgického šéfa, mám za sebou
nějakou radu, scházíme se a debatujeme 
o tom, co by se dalo udělat. To jsou taky
členové jen těch dvou souborů. 

Každý rok se potom objevují další uskupení,
některé zůstávají i delší dobu. Například
soubor vi.TVOR, který tady zkouší pohádky
anebo soubor 8lidí. 

Přemýšleli jste někdy o vytvoření
jednotného souboru?
Tady v tomto divadle by to nedávalo smysl,
to bychom změnili princip celého fungování.
Podle mě by to byla hrozná škoda. Přestože
nemáme šanci tady mít spoustu souborů 
a umělců, tak máme šanci ukázat práci
alespoň některých z nich. Není to tak, že by
Wariot Ideal a Handa Gote okupovali tohle
divadlo, na to nemáme fondy a ani nejsme ty
soubory, které by chtěly hrát několikrát
týdně. Myslím, že je to takhle dobře.

Jste nezávislé divadlo. Jak taková
nezávislost vypadá?
O tom se vedly dlouhé diskuze a přišlo se na 
 dvě možné verze toho, jak tu nezávislost
člověk chápe. 

„Chodí k nám diváci,
kteří říkají, že nemají
divadlo rádi, ale 
u nás se jim líbí.“
 



Já osobně to mám tak, že to znamená spíš, že
se člověk nedrží v nějakém kánonu toho, co
by se mělo v divadle dělat, a že se ta
nezávislost projevuje v dramaturgii. My
nejsme zřizováni nikým, jsme spolek a jsme
podporovaní magistrátem, ministerstvem
kultury a máme i další granty. Těžko se dá
mluvit o nějaké nezávislosti, ale ano, nejsme
zřizováni státní správou.

Tak nezávislé divadlo jako opravdu
nezávislé na nikom a ničem už v podstatě
neexistuje.
Asi ne. Dneska už nikdo z profesionálních 
a poloprofesionálních souborů není tak
radikální, že by nepřijímal žádné peníze od
státu. 

Když jsme začínali s Handa Gote, tak jsme
žádné peníze neměli a ani jsme nevěděli, jak
je získat. Neměli jsme žádné produkční 
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zkušenosti, ale viděli jsme model hudebních
skupin, které nic nemají, ale když je kamarád
pustí nahrávat do garáže, tak se začne něco
dít. Takhle jsme k tomu přistupovali 
i v divadle.

Dneska samozřejmě máme granty, zveme si
hosty a platíme je. Naivně si občas říkám, že
si umím představit, že děláme něco, co
nestojí ani korunu. Potom si ale uvědomím,
že máme sklad, který je plný věcí a za jeho
pronájem platíme velké peníze. Kdybychom
neměli tu podporu, tak minimálně nemáme
ten sklad a nevěděli bychom, kam ty věci dát.

Žijete z grantů?
Žijeme z grantů asi jako téměř každé divadlo
v Asociaci kromě komerčních subjektů.
Vstupenka na naše představení nemůže stát
600 korun. Dostali jsme se na výši, o které si
myslíme, že je pro diváka únosná, ale ze

Budova divadla se nachází v pražských Holešovicích



vstupného se nedá prakticky nic udělat. To je
taková naivní představa úředníků, kteří si
myslí, že když bude velká návštěvnost, tak
vše zaplatíme z lístků. Tak to není. Nicméně
je to symbol té snahy, že chceme získat
peníze i vlastními silami.

Dlouhodobě je tu taky naivní představa, že
přijde sponzor a něco nám dá. Ten nepřijde.
Sponzor přijde jenom k tomu, kdo to
nepotřebuje. Přijde k větším subjektům,
protože se chce zviditelnit. V divadle Alfred
ve dvoře se sponzorstvím nikdo nezviditelní.
Jediná forma jak, kromě grantů, sehnat
peníze jsou ty lístky a občas nějaký
pronájem. 

Myslíte si, že v Česku chybí podpora
vztahující se k alternativnímu divadlu?
Nejen finanční. Přece jen jste pořád bráni
jako „underground“.
Nevím, jestli to správné slovo není spíš
povědomost. Je to podobný problém jako se
sponzory. Zajímá někoho v mainstreamovém
médiu alternativní divadlo?

Tak Českou televizi například?
Moc ne. Občas kdysi, momentálně je to těžké
hodnotit. Ale ano, byla tady, když byla třeba
premiéra. Ale myslím si, že televize jako
médium se s tímto typem divadla moc
nepotkává, má to svůj důvod. Poetiku 
a estetiku do televize prostě nepřesunete, ta
okamžitě zahyne. Není to typ kultury, který
přenesení do televize snese, většinou to
působí směšně anebo to nikdo nepochopí. 

Občas máme inzerci v magazínu A2, to je
podobný mentální svět. Samozřejmě
fungujeme na sociálních sítích, to je dneska
náš život. Ale když si představím, že bychom
chtěli dělat nějakou velkou PR kampaň a měli
bychom třeba billboardy nebo tak něco, tak
bychom si připadali hrozně hloupě. 

Jste členy Asociace nezávislých divadel. Je 
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sdružování se dobrý krok směrem třeba
právě i k té podpoře?
Určitě ano. My se účastníme schůzí, kde se
diskutuje, co se bude dělat nebo jaká je
momentální situace. Je to skvělé, že taková
organizace vznikla, že sdružuje lidi, kteří
dlouhodobě neměli tendenci se sdružovat. Je
to výraz pospolitosti té scény.

Představitelé Asociace vystupují naším
jménem a my se dozvídáme, co třeba byli
schopní domluvit. Je to pro nás nesmírně
užitečné, že se podařilo vyjednat něco, z čeho
třeba potom vyplývá ta možnost žádat 
o podpory během koronavirové krize. Není to
ale jenom tohle. Asociace má velký potenciál
do budoucna, je to najednou subjekt, který
sdružuje hodně lidí a politicky je to partner 
k jednání. Není to jen malé divadlo, jako
třeba to naše, s námi se nikdo bavit nebude.

Vy s kolektivem jste vedení převzali na
počátku roku 2019. Z těch dvou let jste
jeden strávili v netradiční situaci. Šli byste
do toho znovu, kdybyste si mohli vybrat?
Mě to strašně baví. Mám super pocit, že vše
funguje a že jsme si vytvořili schopný tým.
Máme skvělé techniky, kteří to divadlo dobře
znají a všichni je chválí, to je podle mě
nesmírně důležité. Lidem se tady pracuje
dobře, takže já bych do toho šel znovu. Nebo
spíš i doufám, že tu ještě nějakou dobu 
v tomhle složení zůstaneme. 

Samozřejmě, teď jsme zažili rok v divném
režimu. Je to hrozná škoda, protože těch
projektů, které za tu dobu mohly vzniknout,
je dost. Ony teda vznikají, ale nikdo to nevidí.
Ztratili jsme spoustu času, ale nejsme v tom
sami, musíme na to nějak reagovat, a to, jak
reagujeme, je taky výzva.

V článku v Divadelních novinách jsem
objevila vaši citaci „Rozhodli jsme se již na
začátku krizové situace nepořádat žádný
streaming, i kdybychom nehráli až do 



podzimu“. To se ovšem na podzim změnilo
a online události jste pořádat začali. Co
bylo důvodem k přehodnocení rozhodnutí?
Streaming je hodně široký pojem. Pořádáme
jej, ale pořád trvá to, že nechceme dělat
přímý přenos divadla, protože to pro nás
nemá význam. Divadlo se nedá přenést,
přenést se dá pouze záznam divadla. Vysílali
jsme ale například z divadla Petra Nikla,
jenže to je jiná situace. Má to divadlo doma 
a je v podstatě do toho bytu vbudované.
Jediný způsob, jak ho přiblížit divákům, je
přijít tam s kamerou.

Záznamy divadel by ovšem měly být 
k dispozici, minimálně pro studenty 
a divadelní badatele. Třeba Dramox supluje
něco, co by tady mělo normálně být, ať už by
to zajišťoval Divadelní ústav nebo kdokoliv.
My jsme výběr inscenací, záznamy, dali na
Vimeo a je k tomu přístup zdarma. To, že se
člověk podívá na video ovšem neznamená, že
to představení zažil. On pouze ví, co se tam
stane. 

Dramox tedy podle vás nějaký smysl má.
Archiv má někde existovat, ale nedává mi
smysl za to platit, dívat se na to a říkat si, že
to je náhrada Netflixu. Tímhle způsobem
jsem ale schopný konzumovat i tu činohru. 
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Můžu to na internetu proskákat a mít aspoň
přehled, co se v divadle děje.

Není ovšem možné předstírat, že je to pořád
divadlo. Je to záznam divadla, ofocený
časopis. Přijde mi ale zajímavé, aby něco
takového existovalo. Dramox je však
komerční projekt a mnohdy nabízí zboží,
které mě nezajímá. Kdyby to byl vyloženě jen
archiv, tak tam rád zajdu.

Žijeme v docela netradiční době. Má to
pro divadlo vůbec nějaká pozitiva?

Zprvu musím říct,
že před rokem to
byl šok, lidé se báli
a nevěděli, jak na
to reagovat. Všem
trvalo nějakou
dobu se s tím
naučit žít, ten
provoz se trochu
ochromil.
Samozřejmě jsme
vymýšleli, co
budeme dělat 
a dohodli jsme se,
že uděláme servis
divadla. Dělaly se 
věci, na které nikdy 

nebyl čas, dával se dohromady archiv, což je
určitě pozitivní.

Na podzim to pak byla spíše hra s časem,
jestli ještě stihneme představení dohrát. Ony
se taky na podzim řešily granty a spousta
jiných věcí, tohle přišlo hrozně náhle. 

Co vnímám jako pozitivum je, že soubory mají
docela nevšední příležitost opravdu dlouho
zkoušet. Jsou tady třeba měsíc v kuse, to by
se normálně nikdy nepodařilo.

Mnohé dopady jsou ale negativní.
Je to opravdu zničující pro dramaturgii,
protože se nedá jen tak plánovat. Musíte 

Na jevišti v Alfredu se zkouší 



přemýšlet v pozitivním i v negativním
nastavení a neustále reagovat na změny.
Když si vzpomenu na loňský červen, měli
jsme asi deset verzí toho, jak se bude hrát.
Teď už je to normální stav, dneska už ani
jinak neplánujeme.

Máte tedy jistě scénář, kdyby se najednou
divadla otevřela.
Určitě jsme schopni zareagovat. Těch věcí,
které by se měly odehrát, je hodně. Problém
by byl, kdyby se divadla třeba zase v září
zavřela, to bychom toho moc nestihli. Jsou 
totiž i pesimistické hlasy, které říkají, že si
letos už nezahrajeme. To by byl velký
problém pro všechny, protože granty jsou
nějak napsané a když se neuskuteční to, co
se uskutečnit má, tak nastává spousta
legislativních problémů. To bychom si
opravdu nepřáli.

Jak bude vypadat divadlo po krizi?
O budoucnost se bojíme, je možné, že se
dostaví finanční problémy, protože se sníží
podpory. Bojíme se, že se najednou zjistí, že
je na kulturu razantně méně peněz, protože
se za ten rok a půl utratily a třeba se
využívaly i neúčelně. Do budoucnosti ale
nikdo nevidí. ▪ 
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Rozhovor s Davidem Košťákem, dramaturgem Divadla Letí
22. března 2021 
Text a foto: Anna Reisigová

S Davidem Košťákem o autorství, dramaturgii a o hercích, kteří pracují za pamlsek

Divadlo Letí v roce 2020 oslavilo 15 let své existence. Neobvyklý rok ovšem nakonec
změnil plány, které divadlo mělo a nechal všechny v nejistotě. „Když už předem víte,
že zkoušení inscenace nevede k premiéře, šetříte si síly,“ vysvětluje kmenový
dramaturg David Košťák. I přesto nikdo v divadle neztrácí hlavu, a naopak se snaží
soustředit na budoucnost a na tvorbu nových textů. Ty jsou pro samotné divadlo
totiž nejdůležitější.

Divadlo Letí má poměrně úzkou profilaci.
Můžete ji představit? 
Jsme divadlo, které má poměrně striktně
zaměřenou dramaturgii. Pracujeme se
současnými texty, které nejsou starší deseti
let. Nemáme taky jednotící režijní poetiku,
tím se asi lišíme od ostatních divadel. Máme
sice režiséry, kteří se u nás opakují, ale
primární je u nás posloužit divákovi 
a představit text v české premiéře, případně
ve světové, když jde o české autory.

Chceme ukázat co nejlépe možnosti toho
textu, aniž by tam docházelo k režijním
exhibicím, proto vyhledáváme režiséry, kteří
jsou schopni upozadit své tendence ve
prospěch textu. 

Sídlíte ve Vile Štvanice spolu s dalšími
dvěma soubory. Jak vypadá taková
koordinace?
Máme nějaká ustálená pravidla, dělíme si
termíny na třetiny a snažíme si je rozdělit 
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Divadlo je
spolek

narcistních lidí,
kteří jsou
závislí na

odezvě. Žijeme
v nejistotě, ale

tvoříme dál



v závislosti na možnostech herců, se kterými
spolupracujeme. Není to tedy tak, že bychom
je měly stanovené, je to o domluvě.

Vy jste současně dramaturgem pražského
Švandova divadla. Jaké vnímáte rozdíly
mezi nezávislým divadlem a divadlem
zřizovaným státní správou?
Tam se to musí rozdělit do dvou bodů.
Švandovo divadlo má i studiovou scénu, 
a tam jsou rozdíly minimální. Pracujeme tam
s menší kapacitou a snažíme se konfrontovat
diváka z horního sálu, který do studia
zabloudí, s něčím náročnějším. Co se týká
velkého sálu, tam je třeba uvažovat
manažersky, protože v té inscenaci je
investováno spoustu prostředků a sil. Kromě
toho, že to má být umělecký hodnotná věc,
musí to být do jisté míry i produkt, který se
bude prodávat. 

Ve Švandově divadle máme stálý soubor
herců, je tedy třeba přemýšlet tak, aby herci
mohli pracovat, rozvíjet se a dostávat
příležitosti, které jim to umožní, a to všichni
bez rozdílu. V Divadle Letí vlastní stálý
herecký ansámbl nemáme.

Proč nemáte stálý soubor?
Jelikož se zaměřujeme na inscenace, které se
věnují spíš společenským tématům, chceme,
aby režiséři i herci co nejlépe textu posloužili.
Častokrát, když má člověk soubor, tak
přemýšlí spíše nad tím, aby dal rovnocennou
příležitost všem hercům, než nad titulem. My
si můžeme dovolit uvést text Caryl
Churchillové, který je psán pro čtyři zhruba
šedesátileté herečky a vedle toho text, který
je zaměřen čistě na mladé obsazení.
Málokterý soubor má hodně šedesátiletých
hereček. 

Musí to mít ovšem i nějaké nevýhody.
Nemůžeme se úplně dívat na texty, které mají
větší obsazení, než je pět, šest lidí, protože je
to těžké dávat dohromady, když nemáme 
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nikoho v úvazku.

Když se rozhodnete udělat inscenaci, jak
vypadá tedy výběr herců?
V první řadě hledáme k textu režiséra.
Nezastírám, že někdy nemáme režiséra
domluveného dříve, protože je třeba nutné jej
mít zamluveného na dva až tři roky dopředu.
V tu chvíli se snažíme vybírat ten text podle
toho, co ho zajímá. Naopak, když text máme,
tak hledáme takového režiséra, u kterého
víme, že by jej mohl zajímavě uchopit a až 
v tu chvíli začínáme vést debatu nad
obsazením. 

Snažíme se obsazovat podle několika kritérií.
Chceme, aby to byl co nejlepší představitel
pro tu roli, ale zároveň nechceme, aby se 
v inscenaci setkalo více herců, kteří jsou
někde v angažmá, protože potom se nám
dávají opravdu špatně dohromady termíny.
Upřednostňujeme tedy herce na volné noze.

Měla by skrz divadla rezonovat aktuální
témata? Vy se je snažíte pravidelně
zpracovávat.
Pro mě je divadlo místem, kde člověk může
být konfrontován tématem, které dokáže
otevřít společenskou debatu. Nemyslím si, že
se na jevišti nějaký problém vyřeší, ale pokud
se o něm jednotlivci začnou po představení
bavit a dál se o něj zajímat, tak je to jeden 
z těch základních přínosů.

Nezávislé divadlo by určitě mělo plnit úlohu
té úzkoprofilové dramaturgie v tom smyslu,
že když není tolik závislé na návštěvnosti, 

„Baví nás, když se
s diváky dá vést
dialog o tom, co
se dělo na jevišti.“



může otevírat náročnější témata a třeba
experimentovat s jevištní formou. Počítáme
taky s tím, že každá inscenace má trochu jiné
publikum a nemusí promlouvat ke všem. 
V tom má nezávislé divadlo asi výhodu. Není
nutné, aby ke všem promlouvalo.

Když dojde na nějaké kontroverzní téma,
má tedy spíš šanci proniknout na
nezávislou scénu?
Je to spíše o tom, že nezávislé divadlo si to
může více dovolit. Kdyby to ale dělala
kamenná divadla, měla by jednu výhodu. My
se potýkáme s problémem, že do našeho
divadla chodí lidé, kteří dost často sdílí
pohled na věc s námi, tudíž nejsou
konfrontováni s ničím, co by je donutilo více
přemýšlet. Kamenná divadla mají trochu
jiného diváka. Tam by se to stát mohlo.

K vám ale určitě musí občas přijít nějaký
typický divák činohry kamenných divadel.
Občas se stane, že přijde divák, který je
nepřipraven. Stává se to hlavně 
v inscenacích, kde hraje nějaká mediálně
známá osobnost, což byl třeba případ
inscenace Čaje a apokalypsy, kde jsme měli
Evu Holubovou a Zuzanu Kronerovou. Diváci
přišli s tím, že to bude jako produkt od
Studia DVA. Pokud je ovšem ta inscenace
kvalitní a zábavná, tak i přesto, že se týká
náročnějšího tématu, diváka neodradí.
Naopak, s těmi lidmi se dá vést největší
dialog, protože jsou zvědaví a chtějí vědět, co
se v textu skrývá. Náš pravidelný divák už
takové zvídavé otázky nemá, protože od nás
něco takového čeká. V tomto směru je pro
nás tedy vždycky lepší, když k nám někdo
zabloudí. Z tohoto hlediska jsou dobré
zájezdy do menších měst, protože tam se ty
diskuze vedou nejlépe. 

Je prezentace skrz zájezdy pro divadlo
důležitá?
Je to spíše důležitá součást vícezdrojového
financování, protože pokud se nejedná 
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o festivalovou věc, kde to většinou pokryje
pouze ty náklady, tak je to možný způsob,
jakým si divadlo může vydělat na svůj provoz. 
Pomáhá to taky značce. Já věřím v to, že lidé
z Tábora přijedou do Prahy do Národního
divadla, ale už ne v to, že přijedou do Divadla
Letí, pokud tedy nejsou velcí divadelní
fanoušci. Je to tedy způsob, jak dát o sobě
vědět, ale taky jak otevírat společenská
témata a komunikovat s divákem. 
Z dlouhodobého hlediska je vlastně důležité
budovat značku, jméno divadla a přilákat 
k sobě komunitu diváků, kteří se zajímají 
o současnou tvorbu.

V roce 2020 jste oslavili 15 let své
existence. V rámci oslav jste plánovali
uvést tři nové autorské inscenace. Uvedli
jste dvě a třetí stále čeká na svou
premiéru.
Je to tak. Inscenaci Homo 40 pro nás napsal
Daniel Špinar, inscenaci Greta Marian Amsler
a Les sebevrahů Kasha Jandáčková. Těch
patnáct let jsme chtěli oslavit tím, že si
věnujeme nové hry, protože je pro nás
strašně zajímavé uvádět světové novinky. 

Pro nás je důležité, aby vznikl text, který se 
v lepším případě může uvádět i dávno po
tom, co naše inscenace zanikne. To už se nám
několikrát povedlo. Vznik samotného textu je
pro nás trochu důležitější než vznik
inscenace.

Poslední jmenovaná inscenace, Les
sebevrahů, zatím svou premiéru nestihla.
Co se dělá s načatým projektem?
Zkoušíte?
Když člověk už dopředu ví, že zkoušení
nevede k premiéře, ale k tomu, že se to jen
natočí, není to ono. Všichni tak nějak počítají
s tím, že se to zatím hrát nebude, takže na
tom zkoušení jde poznat, že si lidi šetří síly.
Možná jsou i unaveni tím, co zažívají 
v neprofesních životech. Každopádně to 



zkoušení není tolik koncentrované jako za
běžných okolností. 

Rozumím. Jako by tomu něco chybělo.
Divadlo je vždy spolek narcistních lidí, kteří
jsou chtě nechtě závislí na odezvě. Nemusí to
být vždycky potlesk, ale zejména herci
dokážou nějakým způsobem docenit
inscenaci a zaujmout k ní postoj až ve chvíli,
kdy jsou konfrontováni reakcemi od
ostatních. Teď tedy žijí v nejistotě. Jeden 
z herců mi jednou řekl, že to dělají za
pamlsek. To je ten potlesk, ta pochvala,
kterou dostávají. Teď je to jako když voláte
do hlasové schránky. Nevíte, jestli vás ta
druhá strana slyší. Člověk potom hodně
pochybuje a přemýšlí nad tím, jestli má ta
činnost smysl, protože to, že to smysl má, se
často dozvíte až z té odezvy.

Má pro vás smysl v této době dělat něco
online? Některé nové online platformy své
obecenstvo našly.
My máme dvě představení na Dramoxu, ale
ten já vnímám jako dvojsečnou zbraň. My 

27

pracujeme s pražským divákem a máme
malou kapacitu, díky Dramoxu se k nám
dostanou diváci, kteří o naši existenci
předtím vůbec netušili. Mohou to být 
i pražští diváci, kteří třeba znali jen inscenaci,
ale ne značku. 

Dokážu ovšem pochopit, proč většina divadel
uvádí na Dramox inscenace až po derniéře.
Člověk nějakým způsobem přichází o diváky 
v ne úplně adekvátní době. Určité procento 
z výdělku jde ale členům toho divadla. Naší
největší starostí v současné době je, jak
nabídnout práci lidem na volné noze, kteří
momentálně nevědí, co dělat. To byl jeden 
z důvodů, proč jsme na Dramox chtěli dát
některé naše inscenace. Máme z toho
alespoň nějaké finanční ohodnocení, což je
určitě fajn.

Co se týče
třeba Televize
NAŽIVO, to já
osobně
hodnotím velmi
kladně. Je to
autorský
projekt, hodně
ovlivněný
režijní
osobností
Viktora Tauše,
což vnímám
jako velké
pozitivum,
protože každý
ten záznam je
svébytným
uměleckým
dílem 
a neodpovídá 

tomu zážitku v divadle. V dobrém slova
smyslu. Když jsme pro Televizi NAŽIVO dělali
Olgu, rozhodli se to snímat černobíle a pouze
na jednu kameru. Divák dostal z inscenace
svébytný zážitek, aniž by měl pocit, že do 

Ve Vile Štvanice je Divadlo Letí doma



divadla už jít nemusí.

Mohou tyto projekty do budoucna
vydržet?
Dramox asi vydrží, ale jako přístupný archiv
Divadelního ústavu. Divadla tam budou
dávat věci po derniéře, ale bude o to
mnohem menší zájem. Je ale dobré, že se
někdo může divadelně dovzdělat za relativně
malý peníz. 

A jiný online?
V první vlně všichni dělali různé online
programy. My teda mysleli, že ten zákaz
bude pouze na chvíli, dokončovali jsme
inscenaci Greta a asi nad tím tolik
nepřemýšleli. Jenže nezávislé divadlo musí
vykazovat nějakou činnost, a tak jsme začali
dumat nad tím, jak obměnit naše fungování.

K onlinu jsme se tedy přidali i my, ale tím, že
se tehdy otevřela možnost hraní směrem 
k létu, tak jsme se snažili zkoncentrovat co
nejvíce naší činnosti právě do letní scény,
protože jsme tušili, že se to na podzim zase
vrátí. Hráli jsme třikrát tolik, než bychom
hráli za normálních podmínek. 

Ve druhé vlně jsme se už trochu víc smířili 
s tím, že to nelze jinak, než nějakou dobu
komunikovat pouze přes online. Nějak
fungovat navíc musíme. 

Činnost musíte tedy vykazovat i kvůli
grantům. Jak vypadá rozpočet vašeho
divadla?
Náš rozpočet je tvořen magistrátním
grantem, grantem z Ministerstva kultury a je
financován také ze Státního fondu kultury.
Máme i mecenáše a zároveň se snažíme
využívat různých menších grantů, abychom
zaplatili naše spolupracovníky, takové
programy vypisuje například Národní český
literární fond, který nám takto často přispívá
na vznik textů. Snažíme se vydělat něco na
zájezdech a také na samotném provozu. 

28

Bohužel jen velmi málo inscenací dokáže
svou reprízu zaplatit.

Ve Vile máme průměrně kapacitu padesát
míst, vstupenka stojí 250 Kč, což je 12 500 Kč
za představení. Za večer musíme zaplatit
několik lidí, takže v lepším případě se to
pokryje a ještě něco zbude na nájem. Když
cítíme vyšší divácký zájem, což byl třeba
případ inscenací Olga nebo 8 GB tvrdýho
porna, tak jsme vstupné navýšili, protože se
potvrdilo, že to lidé koupí. Brali jsme to tak,
že ty inscenace nám pokryjí větší
experimenty.

Máte strach, že se kvůli koronakrizi ještě
ocitnete ve finanční tísni?
Strach úplně ne, pakliže se otevřou divadla
směrem k podzimu, protože tam máme
termíny, které musíme splnit. Snažíme se pro
to dělat všechno. Na situaci se v rámci
divadla reagujeme a dost naší současné
činnosti je směřována na vývoj textů, které
budou v příštích sezonách inscenovány.

Připravujeme také projekty, které 
v následujících měsících uvedeme a nejsou
závislé na termínech v našem divadle,
například audiowalk. Snažíme se dělat 
i takový program, kterého se lidé mohou
zúčastnit online, třeba inscenaci, která bude
mít na začátku formu pub kvízu, ale
postupně se přemění v představení. Chceme,
aby se toho lidé mohli zúčastnit nejen
fyzicky, ale aby byla možná i online verze. 

Přístup k tématům a celkové dramaturgii
divadla se za poslední rok výrazně změnil. 
Funguje to ve dvou kolejích. Děláme dvakrát 
 tolik než běžně, i přesto, že jsou divadla
zavřená. Nic se nezrušilo, jen se vše posouvá
dopředu. Musím to koordinovat a vydržet 
v té běžné činnosti i kvůli tomu, že
rozhodnutí otevřít divadla se může stát ze
dne na den, z týdne na týden. Musíme být 
v pohotovosti. 



Vedle toho je samostatná rovina věcí, které
na současné situaci nejsou závislé. To je
například ten audiowalk nebo interaktivní
divadlo, které nějakým způsobem vrátí
diváka do hry právě skrze interakci. Musíme
se trochu snažit.

Současná situace dává alespoň čas na
hledání a zkoušení nových forem. Může
tedy divadelní prostředí obohacovat?
Obohacující to je v tom, že jsme dokopaní 
k tomu zkoušet něco nového a být
inovátorští. Najít inspiraci je ovšem těžké,
protože nikdo z nás v současné době nic
nezažívá a to, co zažíváme je spíš frustrující,
než že bychom se tomu chtěli věnovat 
v divadle. Až se divadla otevřou, o lidech 
v izolaci nebude chtít nikdo slyšet.

Je těžké předznamenat, jaká témata budou
po otevření divadel společností rezonovat.
Rozhodně to nebude karanténa a dost
možná to nebude ani to, co jsme plánovali
předtím. Ve Švandově divadle jsme třeba
tituly měnili, protože vnímáme, že na ně ta
správná společenská atmosféra prostě
nebude.

Nebude? Myslíte, že uplynulý rok divadlo
poznamená i do budoucna?
Ano. I když to bude bolestné, tak by to pro tu
divadelní síť mohlo být vitální. První takovou
vlaštovkou je teď blokové hraní v Národním
divadle. Pokud je někdy možnost na změnu,
tak je to opravdu teď. Blokové hraní je
komplexní problematika sama o sobě, ale
myslím si, že je to krok k tomu, že Národní
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divadlo začne upřednostňovat kvalitu před
kvantitou. 

Taky si myslím, že je to přístup, ke kterému
by chtěla dospět celková kulturní politika 
v Praze. Já tomu fandím, protože mám pocit,
že je to potřeba. Jenom je to vždycky
rouhání, protože samozřejmě doufám, že
moje instituce přežije. Zahlcení divadelní sítě
v Praze vnímáme všichni a je malý zázrak,
když člověk přijde do divadla a je tam plno. 
V poslední době jsem měl pocit, že malým
divadlům bylo přáno. 

I tím, že nezávislá divadla jsou
financována z grantů, tak teď je jim možná
přáno víc než například soukromým, která
jsou závislá na návštěvnosti.
Je to tak. Na druhou stranu věřím tomu, že
soukromá divadla, která jsou dobře
manažersky vedená, mají dostatečné fondy
na to, aby chvilku přežila. Je to ovšem
neuvěřitelně náročné z toho hlediska, že
některá divadla mají docela velký počet
zaměstnanců a nemůžou nijak vydělat
peníze.

Pomáhá vám v této situaci Asociace
nezávislých divadel?
Určitě ano. Samozřejmě je to trochu zrádné 
v tom, že její představitelé jsou zároveň
představitelé jednotlivých nezávislých divadel
a vždycky si tak budou hájit zájmy svých
vlastních institucí. V současné době ovšem
nepozorujeme, že by to pro nás mělo
negativní důsledky. 

Asociace má velký potenciál do budoucna,
zejména ve věcech, které vyplynou ze
současné krize. Je potřeba spojovat instituce
se stejným zájmem a naštěstí se nám daří
nefungovat v rivalitě. 

Momentálně je tam třeba velká snaha najít
společný prostor na venkovní hraní v létě, a
já myslím, že to jsou přesně ty věci, ve  

„Na určitá témata
po konci pandemie
v divadle nálada
nebude.“



kterých Asociace může hrát velkou roli a být
nápomocná. 

K letnímu hraní se asi upíná vaše 
pozornost.
Ano. Kdyby se divadla otevřela dříve, tak by
to bylo pravděpodobně za zpřísněných
epidemiologických podmínek. Máme
kapacitu padesát lidí, takže bychom mohli
hrát tak pro patnáct. To by bylo ztrátové,
možná bychom oprášili některé věci, ale
primárně upínáme naše síly k tomu, že se
bude moct hrát v létě pod otevřeným nebem,
kde můžeme mít tu kapacitu mnohem větší. 
V to doufáme. ▪

30



Rozhovor s Petrem Prokopem, zakladatelem divadla Vosto5 a ředitelem centra Vzlet
9. března 2021 
Text a foto: Anna Reisigová

S Petrem Prokopem o tom, co je klasická Vosto5, o Vzletu a pozření divadlem

Vosto5 je pojem, který zná každý, kdo se o divadlo aspoň trochu zajímá. Ne každý už
ale ví, že divadlo vzniklo před 25 lety na Gymnáziu Nad Alejí. Nyní, po dlouholetém
hostování, své působení přesouvá do kulturního centra Vzlet v pražských Vršovicích,
které vzniklo z bývalého sokolského kina. „Dlouho jsme si mysleli, že nejsme správná
parta pro provozování vlastního prostoru,“ říká jeden ze zakladatelů „Vostopětky“ 
a ředitel Vzletu Petr Prokop.

Letos to bude 25 let od založení vašeho
divadla Vosto5. Divadlo jste zakládali na
gymnáziu, co jste tehdy chtěli v oboru
dokázat?
Když jsme divadlo zakládali, tak jsme třeba
rozhodně nepřemýšleli o žádné poetice. Byl
to běžný gymnaziální půdorys, chodili jsme
do divadelního kroužku v angličtině a dělali
anglická představení. Z toho, a ještě z takové
české odnože divadelního kroužku, vzniklo
Divadlo Vosto5, jako chuť pokračovat i po 

maturitě. Moc jsme tehdy nevěděli, co
chceme dělat a ani jak bychom to mohli
dělat.

Jako první jsme si v Divadelním ústavu půjčili
Apartmá v hotelu Plaza od Neila Simona, to
je typická americká věc, konverzační
komedie. Už tehdy jsme se střídali v režii,
herectví, celé jsme to společně organizovali.
To nám zůstalo. Potom, když už nás bylo víc,
začali jsme nad vším více přemýšlet. Vzali 
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Ke všemu
máme
specifický
přístup



jsme si text od Arkadije Averčenka a dopsali
k němu spojovák. To už bylo větší, ale pořád
to nebylo autorské divadlo. 

Potom jsme se rozprchli na různé vysoké
školy a mnozí s divadlem už nechtěli mít nic
společného. Ve třech jsme se tedy rozhodli
udělat ryze autorské představení. Koupili
jsme v jednom bazaru starý obraz, kde byla
taková krajinka v zimě, skoro jako od Lady.
Ten obraz jsme různě vystříhali, udělali si
placaté loutky a vytvořili jsme z toho
inscenaci Hrusice 1907. Řekl bych, že to bylo
první opravdové představení od Vosto5, ze
kterého se doteď odvíjíme.

Mezitím jsme se dostali na DAMU na různé
obory, tam jsme přibírali různé další vlivy a
začalo se to finálně utvářet. I když nějaká
poetika tam asi byla hned od začátku.
Všechny věci, i ty první dvě, byly komediální.

Vy jste na DAMU nešel hned po maturitě,
začal jste studovat na Fakultě sociálních
věd Univerzity Karlovy, přemýšlel jste
tehdy vůbec o tom, že byste mohl
studovat divadlo?
Vůbec mě to nenapadlo. Měli jsme divadlo, já
v něm hrál a pomáhal s organizací, ale šel
jsem studovat mezinárodní teritoriální
studia. Ta Američanka, která nás na gymplu
vedla v divadelním kroužku, měla potom
mezinárodní divadelní projekt s polskými 
a norskými studenty. Poprosila mě a Davida
Kašpara, jestli bychom jí s tím nechtěli
organizačně pomoct, tak jsme do toho šli.
Bavilo nás to. To byla přesně ta chvíle, kdy
jsme začali přemýšlet, jestli by přece jen
nebylo studium zajímavé. Oba jsme se
přihlásili na produkci na DAMU a začali to
studovat. Tam jsem se od předchozího studia
úplně odpojil, i když jsem po několika letech
toho bakaláře udělal. Nebylo to tak, že by mě
to nebavilo, ale divadlo mě úplně pozřelo.

Od té doby už jen samé divadlo.
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V podstatě ano, možná i trochu politika, ale 
v té praktické rovině. 

Kam se za tu dobu vaše divadlo posunulo?
Jak byste to definoval?
Nemám moc rád tu základní formulku,
protože je hodně omletá, ale samozřejmě je
po celou dobu platná. Jsme autorské divadlo
a snažíme se hledat nové formy, které
mnohdy překvapují i nás samotné. Poslední
takovou věcí bylo představení Probuzení, což
je nonverbální klaunérie.

Ta se hrála primárně na Jatkách78.
Jo, jo. Vosto5 vždy stála primárně na slově,
slovním humoru, dovednosti mluvit 
a vyjadřovat se. Tady jsme si to mlčení na
sebe vzali dobrovolně. Pomáhá nám to se
posouvat.

Na začátku všeho byly improvizace, které
děláme dodnes. Diváci to měli rádi a když se
objevilo něco nového, tak říkali, že to už není
ta stará dobrá Vosto5. Potom jsme dělali
Péráka a diváci měli pocit, že to je zrada, že
je to něco úplně jiného. Teď zase děláme
nové věci a diváci říkají, že přece klasická
Vosto5 je Pérák. Točí se to.

Naše skupina stojí hlavně na osobních
vztazích té zainteresované pětice, jsme
kamarádi mnoho let. Není to ani žádné
ambiciózní divadlo, které by mělo
nadprodukci. Když chceme, tak uděláme
novou věc. Samozřejmě máme třeba dotace,
které vyžadují nová představení, i když
bychom je někdy ani nemuseli dělat, protože
diváci stále chodí na ty starší věci. 

„Divadlo
mě úplně
pozřelo.“



Začali jste to dělat jako velmi mladí, stalo
se někdy, že jste se v něčem zklamali? 
Já jsem neměl moc žádné představy. Asi 
i proto, že jsem nebyl ani dítě, které by
hodně chodilo do divadla, to až na té DAMU
jsem se k tomu dostal blíž. 

Vždycky, když nás něco na divadle štvalo,
byly to věci, ze kterých jsme si dokázali
udělat legraci. Zahleděnost do sebe,
konzervativnost, vznešená nuda, tím 
podle nás běžné divadlo oplývalo. Měli jsme
ale obrovské štěstí, že divadlo, které jsme
dělali od začátku a vydrželo dodnes, jsme si
vždycky mohli dělat tak, jak jsme sami chtěli. 

Nikdy jsme nemuseli dělat něco, co by nám
vadilo. Věci, které nás na divadle štvou, tam
jsou dodnes, víme o nich, ale neděláme je,
protože nemusíme. V Česku je spousta
divadla, které nedělá nic z toho, co nás
nebaví, takže ani v tomhle ohledu nemusíme
být zklamaní. 

Jediné, co mě napadá je, že mě mrzí, že za
mnou nic nezůstává. Ale to má leckdo, kdo
dělá něco nehmotného. Děláte nějakou práci,
ale ty výsledky odnáší čas. To je však součást
věci, s tím člověk nic neudělá.

K 25. narozeninám Vosto5
jste si nadělili nový prostor, 
kulturní centrum Vzlet. 
Těšíte se?
Těšíme se. Je to ale velký 
závazek a v dnešní době i risk. 
Já jsem na sebe vzal vedení 
celého prostoru, ale 
samozřejmě nejsme sami. Je 
v tom s námi ještě Kino Pilotů 
a Collegium 1704. 

Dodnes jsme neotevřeli, 
protože to není možné, a tak
nevíme, jestli sem budou 
chodit lidi a bude to fungovat. Nemáme 
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zatím žádnou zpětnou vazbu. Taková ta
celoživotní nejistota, jestli to člověk dělá
dobře nebo špatně, je tady taky. 

Sám Vzlet má letos výročí sto let od
postavení, takže se nám ta výročí schází. Pro
Vosto5 je to určitě posun dál. Už to totiž
děláme dlouho ve stejné skupině a obtížně se
nám hledaly nové impulzy, které by nás
rozhýbaly. Tohle je příležitost s někým spojit
síly a přitáhnout nové lidi.

Městská část Praha 10 chtěla tento
prostor obsadit. Je to tak?
Je to dům Prahy 10, která jej zrekonstruovala
a hledala pro něj provozovatele za relativně
zvýhodněných podmínek. Vypsali soutěž, my
se do ní v této trojici přihlásili a oni nás
vybrali. 

Přemýšleli jste o vlastním prostoru už
předtím? 
Nikdy jsme úplně cíleně vlastní prostor
nehledali. A to i proto, že jsme si dlouho
mysleli, že nejsme vhodná parta pro
provozování vlastního prostoru. Bylo několik
fází, například když jsme se s Jiřím Havelkou
přihlásili do konkurzu na Divadlo na Zábradlí,
když se hledalo nové vedení před několika
lety. Skončili jsme nakonec těsně druzí.

Vršovický Vzlet čeká na své otevření



Z toho, že hrajeme po různých místech, jsme
udělali princip. Nemít vlastní prostor byl
záměr. Tohle byla výzva zkusit to trošku
opustit, protože neustále kolovat je vysilující,
a přesunout se na jedno místo.

Nebude vám to hostování chybět?
Měli jsme to rádi a díky tomu jsme za těch
dvacet pět let nezpohodlněli. Na druhou
stranu je opravdu potřeba udělat důležitý
krok vpřed.

Přestěhujete do Vzletu všechna
představení nebo budete hostovat 
i nadále?
Nepřestěhujeme. Některé věci se budou
dohrávat tam, kde vznikly a nové věci budou
vznikat pro Vzlet. Do budoucna ale
plánujeme dělat projekty i mimo tento
prostor.

Byli jste to vy, kdo oslovil ty další dvě
instituce?
Popravdě ne. Bylo to tak, že nás dal
dohromady někdo zvenku. Říkal, že je tam
příležitost a jestli nechceme zkusit vymyslet
projekt. My jsme se znali poměrně málo. 
S Collegiem máme sice nějaké kamarádské,
osobní vazby a zkoušeli jsme v jejich bývalém
prostoru Společenstvo vlastníků, ale nikdy
jsme nespolupracovali. Kino Pilotů jsme znali
úplně okrajově. Já jsem se s Honzou Macolou
(pozn. red. zakladatel Kina Pilotů) bavil kdysi
o Pérákovi, ale to bylo vše. Nikoho jsme tedy
neoslovovali.

Teď budete muset společně fungovat.
Plánujete i nějaký společný projekt?
Zatím nic konkrétního. Bavili jsme se o tom,
že bychom to propojili, ale nejde to úplně
jednoduše. Určitě něco výhledově vznikne,
ale nejdůležitější výzva Vzletu je naučit se
společně existovat, vzájemně se doplňovat 
a předávat si diváky. To ještě nemáme
vyzkoušené a navíc nevíme, jak to bude
fungovat, protože jsou to dost rozdílné 
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skupiny diváků a každý má svůj výrazný styl.
Vše musí probíhat organicky, takže až se tady
začneme potkávat, tak to možná půjde.

Budete jediný divadelní soubor ve Vzletu?
Budeme tady ti domácí. Jsme spíše
producentská divadelní platforma a budeme
pracovat na věcech i s jinými skupinami,
například se souborem 8lidí. Už jsme si je
vyzkoušeli v projektu Sametová simulace,
jsou to bývalí studenti Jirky Havelky z DAMU.
Máme s nimi na podzim domluvený jeden
projekt, který se připravuje. Těch
koprodukčních projektů bude do budoucna
víc.

Přišel k vám někdo s tím, že by měl zájem
se Vzletem spolupracovat?
Ono to popravdě moc nefunguje. Je to lepší,
když na někoho narazíme my a oslovíme ho.
Často to jsou lidé z DAMU, to je přirozené, na
té škole učíme. Když ovšem někdo osloví nás
a nám to bude připadat zajímavé, tak jej
samozřejmě neodmítneme.

Zkoušíte novou hru, ke které text napsal
René Levínský. Jak se vám v takové době
zkouší?
Text René Levínského to bude jen z jedné
třetiny. Zbylé dvě jsou reflexe naší historie s
Divadlem Vosto5 a ohlédnutí za nějakou
etapou, která tím přesunem do Vzletu
skončila. My jsme pět let jezdili s vojenským
stanem po divadelních a filmových
festivalech, dělali jsme tam takové divadelno-
zábavní středisko, kdy tam byl bar, v noci se
pouštěla muzika, tancovalo se a přes den
jsme hráli. Na tu dobu bude inscenace
odkazovat. Reného text bude na konci.

Co se týče zkoušení. To je v podání Vosto5 

„Pět let jsme jezdili s
vojenským stanem.“



celkově specifická záležitost. My většinou
nemáme ani text, i když v poslední době
někdy už ano. Spíše doděláváme věci pod
tlakem termínu narychlo během posledních
dvou týdnů před premiérou. 

Ten projekt je už potřetí odložený. Měl být
hotový v prosinci minulého roku, potom 
v dubnu, v květnu a aktuálně je přeložen na
září. Před týdnem jsme měli akorát poradu,
kdy jsme vymýšleli, jak to uděláme, ale ještě
nezkoušíme. To vidíme výhledově tak na září. 

Pandemie omezuje provoz divadel už více
než rok. Jaký byl ten první moment, kdy
jste z ničeho nic nemohli hrát?
Byla to nejistota, ochromení, šok. Nikdo z
nás si to předtím nedokázal představit. 
V první fázi to bylo ovšem do jisté míry 
i příjemné ve smyslu, že jsme se po dlouhé
době mohli zastavit. 

Potom se to ovšem stalo znovu.
Hodně se o tom mluvilo, ale nechtěli jsme
tomu podvědomě věřit, takže překvapení to
bylo. Sice jsme věděli, do čeho jdeme, ale 
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Vzlet nabízí spoustu zajímavých zákoutí

stejně nás to překvapilo. Naposledy jsme
hráli pro diváky 8. října, což je dneska
pomalu půl roku. Je to úmorné, pořád není
vidět na ten konec.

Kdyby se ovšem opatření rozvolnila, jsme
připraveni hrát. Neříkám, že na druhý den,
ale jsme. Řešíme to na poradách. Ještě před
deseti dny jsem myslel, že je to odpískané 
a začneme v září, teď se ukazuje, že možná by
mohl jít ten červen, dokonce i květen 
v nějakém jiném režimu. Bereme to 

s otazníkem. Máme tedy naplánované věci na
červen a zatím je nepřesouváme. Kdyby se
oznámilo otevření divadel dříve, tak jsme
schopní relativně rychle připravit program. 

Myslím, že se do budoucna ukáže, že ta
pauza byla cenná. Velká divadla měla
extrémní množství inscenací, bylo to jako
stroj, mlýnek na diváky a divadelní
představení. Tohle to přetrhlo. Teď už se více
přemýšlí o tom, jestli má opravdu smysl dělat
tolik věcí nebo jestli se dělají jen z pocitu, že
by se dělat měly. Činohra Národního divadla  



pod vlivem krize přebudovala systém svého
fungování. Budou hrát v blocích, a ne každý
den jiné představení. Podívali se na to 
s odstupem a pochopili, že to už nevedlo ke
kvalitě, ale spíše k průměru.

Změnil se systém dramaturgického
plánování i ve Vosto5?
Je třeba říct, že Vosto5 byla v tomhle jiná už
tehdy. My sice máme nějaký plán, který se
opírá o grantovou žádost, ale často
přehazujeme tituly, něco uděláme jinak, něco
neuděláme vůbec. 

Mě baví divadlo, které reaguje na svět, ve
kterém teď žijeme a ne, že se řekne, že za dva
roky bude Steinbeck a uděláme ho, i kdyby
byla kolem válka, hladomor nebo třeba
epidemie. Vždycky by se mělo jednat podle
toho, co se právě děje. Z tohoto důvodu jsme
nikdy nedělali delší než dvouleté granty,
nejsme schopni napsat čtyři roky dopředu. 

I ten celkový systém se podle mého změní.
Dramaturgie se možná nebude už plánovat
tak dopředu a nebude tak rigidní, že se vše
naplánované musí odehrát za každou cenu.
Stále více si uvědomuji, že to už nikdy
nebude stejné, jako to bylo před epidemií.
Nevíme, jaké bude divadlo zítřka. 

Máte o divadlo strach?
Divadlo přečkalo několik tisíc let historie,
přečkalo film, televizi, video, internet, média,
která budila dojem, že divadlo převálcují 
a vezmou mu smysl. Nikdy se to ale nestalo.
Jenže možná ta pandemie by ho mohla
zardousit. 

Ve smyslu zredukování počtu divadel?
Jirka Havelka kudy chodí, vypráví, že je
divadel moc. Já si nikdy nemyslím, že jich je
moc. Je jich tolik, kolik si jich lidé udělají.
Samozřejmě jsou napojené na dotace, a ty
udržují při životě spoustu subjektů, které by
tu možná být nemusely. Zároveň nechci být 
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ten, který říká, ať jsou grantové komise
přísnější. 

Udržují dotace při životě i vaše divadlo?
Před krizí jsme si zhruba 60 % generovali
vlastní činností a zbytek byly dotace. Není to
tedy tak, že bychom fungovali jen díky
grantům, máme příjmy ze vstupenek 
a honoráře za zájezdy. Ono ani nejde žít
pouze z dotací, je tam povinná vlastní část
rozpočtu. 

Teď je to samozřejmě jinak. Vstupné není,
dotace zůstávají, drží nad vodou celý
divadelní segment. Peněz je méně. Nás to
jako divadlo nepoloží, ale povede to k tomu,
že mnohem méně lidí bude schopno se 
v tomto odvětví uživit. Někteří donátoři chtějí
vrátit peníze, nám se to naštěstí vyhnulo.
Hodně věcí se musí vyjednávat s různými
ministerstvy.

Zastupuje vás v jednáních s lidmi z vyšších
postů Asociace nezávislých divadel?
Je to rozhodně hodně důležitá instituce v té
informační rovině. Štěpán Kubišta a Lenka
Havlíková komunikují s ministerstvy, podílí se
na kompenzačních programech a potom nám
dávají vědět. Myslím, že mnoho divadel si
uvědomilo potřebnost takového subjektu až 
v rámci krize. Asociaci jsme přitom zakládali
již před pěti lety, ale zdaleka nebyla tak
přijímaná. 

V Asociaci se platí členské poplatky podle
velikosti rozpočtu. My spadáme do té
nejvyšší kategorie, platíme 15 000 ročně, což
jsou za nás dobře investované peníze. A ano,
je to skvělé v tom, že má ministerstvo
konečně partnera k jednání.

Koronavirová krize taky otevřela nový
segment divadelní činnosti. Divadlo online.
Vy jste na internet nahrávali již dávno
předtím, například talk show Kupé v lese.
My se na internetu pohybovali už dlouho, 



nebyla to jen talk show, ale nikdy to nebyla
vyloženě divadelní představení. 

Pomohlo vám to, že se na internetu delší
dobu?
Pomohlo nám, že nás lidi znají. Na druhou
stranu jsme ti, kteří si myslí, že divadlo se na
internet překlápět nedá a nechceme se o to
ani pokoušet. Spíše nás baví virtuální realita,
jedno naše představení se takhle bude točit.
Tomu jsme se třeba nebránili, šest streamů
měsíčně bychom ale dělat nechtěli.

To, že se na internetu pohybujeme, nám
spíše pomohlo, když jsme na podzim dělali
sbírku na Vzlet. 

Vybrali jste 1 250 000 Kč.
Pořád je to relativně málo, ale stejně je to
super částka. Jedna z mála výhod
koronakrize je, že máme čas na přípravu 
a můžeme vše nakupovat postupně. Vzlet byl
sice zrekonstruovaný, ale byl prázdný, takže
jsme si museli vše nakoupit sami. Nebereme
peníze ale pouze z té sbírky, získali jsme 
k tomu ještě dva mecenáše.

Když se vrátím k vaší talk show, ta je
spojena s projektem Televize NAŽIVO. 
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Máte k těmto platformám pozitivní vztah?
Je to jedna z forem sdílení divadelního
zážitku. Televize NAŽIVO svědčí určitému
typu obrazového divadla, věcem, které dělá
třeba Cirk La Putyka. Určitě to je nějaký
způsob, jak přenést divadlo. Často se ta
poetika ale vytrácí.

Divadlo je založeno na emocích, ty je těžké
přenést.
Taky na sdíleném zážitku. Když jste v divadle
s lidmi, proudí tam energie, nějak se
vymezujete nebo společně souzníte, tak to
funguje. 

Možná třeba ta virtuální realita přitáhne lidi, 

ale spíš jen tu skupinu, kterou zajímají
technologie, ale normálně by do divadla nešli.

Co se týče ještě třeba Dramoxu, to je věc více
archivní. Je super, že to vzniká, protože ty
věci budou dostupné. Některá divadla tam
toho prodala překvapivě dost, co vím o počtu
zhlédnutí. Podle mě to ale není udržitelné. Až
bude divadlo zpátky, tak to bude sloužit jen
jako archiv. Jít do divadla a koukat se na
představení v televizi, to je naprosto rozdílný
zážitek. ▪

Přípravy na otevření vrcholí



Rozhovor s Janem Horákem, uměleckým ředitelem a dramaturgem Studia Hrdinů 
30. dubna 2021 
Text a foto: Anna Reisigová

S Janem Horákem o tom, proč v Polsku divadlo více rezonuje, o přesahu a solidaritě  

Studio Hrdinů je pražská divadelní scéna sídlící ve Veletržním paláci Národní galerie. 
K výtvarnému umění má blízko, důraz klade na neobvyklou scénografii. A přestože
divadla nyní spí, plány do budoucna rozhodně nejsou malé. „Od příští sezony chceme
mít tři činoherní premiéry a jednu pohybovou,“ zmiňuje umělecký ředitel Jan Horák.
Divadelní svět se nyní ovšem ocitá v krizové situaci. Zvláštní stav ale podle Horáka
přinesl scénám důležitý objev – solidaritu.

Každá divadelní scéna je něčím specifická.
Co dělá Studio Hrdinů tím, čím je?
Naše divadelní poetika je založena na lidech,
kteří jsou mi blízcí a jejich vlastních
poetikách. Určitě to v divadle nemáme
sjednocené. Takovou nadstavbou je u nás
důraz na výtvarnou složku, to je specifikum 
i tohoto prostoru. Pro všechny z nás je
výtvarná stránka důležitá, i když pro mě
osobně je na začátku text a až potom
přichází scénické řešení.

Poetiku Studia Hrdinů vytváří kmenoví 
i hostující režiséři. Třeba nyní spolupracujeme
s polskou režisérkou a choreografkou
Renatou Pietrowskou. Pohybové a taneční
divadlo mě totiž přitahuje dlouhodobě 
a konečně jsem se rozhoupal k tomu zkusit
mu dát nějaký systematický prostor. Od příští
sezony chceme mít tři činoherní premiéry 
s experimentálnějším nádechem a důrazem
na tu výtvarnou stránku, a jednu premiéru
pohybovou.
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Divadlem je
všechno kolem
nás. Může
reagovat na
cokoliv 



Dalo by se tedy říct, že Studio Hrdinů je
založeno na symbióze, výtvarné stránce,
porozumění si navzájem a nově i na syntéze
činoherního a pohybového divadla.

Existuje nějaká definice většinového
diváka vašeho divadla?
Neexistuje, a to naštěstí. Je to dobře. Já jsem
předtím zakládal Divadlo MeetFactory a tam
jsem publikum znal a v zimě jsem počítal,
jestli přijde alespoň pět lidí. Tady
samozřejmě taky mnohdy není masová
návštěvnost, protože naše projekty jsou
celkem intelektuálně náročné, ale většinový
divák tady taky není. Obecně se dá říct, že
chodí asi více ženy než muži, ale věkové
kategorie to jsou všechny.

Zmiňoval jste již lásku k výtvarnu. Sdílíte
dům s Národní galerií a v divadle dáváte
důraz na kvalitní a neobvyklou
scénografii.
Je to náhoda, že jsme v budově Národní
galerie, ale zároveň jsme na začátku spolu
měli takové tvořivé prolnutí, ale už to
bohužel není. Ano, jsme v galerijní budově, je
to pro nás důležité ve směřování k tomu
výtvarnému umění, ale nijak se to již
nepotkává.

Když jsem se na rozhovor připravovala,
několikrát jsem se dočetla, že jste divadlo,
které chce dělat projekty s přesahem. Jaký
přesah máte na mysli? 
Přesah je nějaké znejistění. Když divák přijde
na představení, tak by neměl odcházet
uchlácholen nebo ujištěn v nějakých 
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pravdách a hodnotách. Mě nezajímají taková
představení, která směřují k pointě nebo jsou
založená na nějakém příběhu. 

Přesah jsou ale i spolupráce. Už 
v MeetFactory jsem chtěl pracovat plánovitě
spíše s výtvarnými umělci než se scénografy,
protože jsem se dost setkával s tím, že
scénograf je schopen říct jen to, co všechno
nejde, a ne to, co jde. Samozřejmě tedy záleží
na člověku. Tady v divadle jsem začal 
s Michalem Pěchoučkem a tak nějak jsem u
něj i skončil, i když jsem zkusil pozvat víc
výtvarníků. Snažím se taktéž apelovat na
ostatní režiséry, aby se rozhlíželi. 

Ty spolupráce nás obohacují, proto jsou
důležité. Třeba spolupráce s Dominikem
Gajarským, který je přesahový tím, že dělá 
i hudbu anebo se Zuzanou Scerankovou,
která sice nedávno dokončila studium
scénografie na DAMU, ale je v ní hrozně cítit
ten fundament výtvarné rodiny, ze které
pochází. Její sestry jsou výtvarnice. To, co mě
zajímá a hledám, je konceptuální uvažování.
A to tito umělci mají.

Co je ještě přesahem?
Samozřejmě přesahem je pro mě i pozvání
zajímavého zahraničního umělce. Máme
vyhlídnuté tři polské režiséry a někoho 
z Německa. Jenže je tu problém v tom, že je
nejsme schopni zaplatit. Kdekoliv jinde,
dokonce i na Slovensku, je divadlo lépe
placené než u nás. Když jsme začali pracovat
s Renatou Pietrowskou, kývla na mnohem
menší peníze, než na jaké je zvyklá. Přitom to,
co ona dělá, je strašně důležité. Otevírá
témata ženství, postavení žen ve společnosti,
rozhodnutí být matkou nebo umělkyní.
Zároveň je tam jemný motiv smrti, takže je to
hodně silné. Dělá to jinak než hlavní proud,
na který jsme zvyklí. 

Není to o tom, že by tady nevznikala spousta
dobrých věcí. Vnímám ovšem jako podstatné 

„Když divák přijde
na představení, tak
by neměl odcházet
uchlácholen.“



sem přivést někoho z ciziny, protože i pro ty
herce a tanečníky je to zážitek a vždy říkají,
že nikdy nepracovali tak intenzivně 
a promyšleně. A to za to stojí. Otázkou ale
zůstává, jestli to bude bavit i diváky, protože
zahraniční režiséři je bohužel většinou moc
nezajímají.

Já vnímám divadlo jako něco, co má
těsnou vazbu na kulturu dané země. Co se
řeší v zahraničí oproti tématům pražského
Studia Hrdinů?
Ty rozdíly jsou různé. V Česku máme jako
specifikum to množství divadel, které tady
může existovat, to je unikátní a skvělé. Na
druhou stranu u nás divadlo nikdy nemůže
způsobit skandál, na rozdíl třeba od Polska.
Tam jakékoliv zpracovávané téma může být
ožehavé, je tam tolik motivů vznětlivých pro
společnost. Tady, i kdybychom udělali
sebezvrácenější věc, a to mluvím 
o zvrácenosti jako o naschválu, tak se nic
moc nestane. V Polsku divadlo rezonuje 
a vyvolává obrovské debaty. 

Já však odborníkem na zahraniční divadlo
nejsem, ale byl jsem teď několikrát 
v Německu, protože máme iniciativu vytvořit
fúzi s německým divadlem, takže jsem se byl
podívat na přehlídce německého nezávislého
divadla. Tam jsem měl takový pocit, že nevím
úplně, kde to rezonuje. Bylo to hodně
otevřené, queer, jenže podle mě už to tam
nikoho 
nezajímá
a nevzrušuje, 
jde tam spíš 
o nějakou 
exhibici, ale ne
o skandál. 
Díky tomu, že 
jsem 
i uměleckým 
ředitelem 
festivalu 
autorského divadla
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a současného umění Norma, tak jsem měl
možnost vidět hodně zajímavých věcí. Mám
trochu potíž se snahou o nějakou dokonalost,
která je ale ve skutečnosti prázdná. Baví mě
osobní výpovědi, například francouzští
černošští performeři na jevišti řešili otázku
historie a vývoje rasismu. To bylo hodně
intenzivní a silné. 

Je tedy důležité používat divadlo jako
médium pro určitá témata, která rezonují
společností.
Já si myslím, že určitě. Mně osobně je třeba
blízká taková ta nepřiznaná forma. Nebaví
mě přímočarý apel. Když jsou věci lehce
skryty a divák je uvidí, až když se na to
napojí, tak je to super. Myslím si, že český
divák nemá rád, když ho někdo poučuje.
Musí tam být nějaká míra umělecké licence, 
a nejen to vyzvání. Samozřejmě existuje třeba
dokumentární divadlo, kde se věci řeší více
napřímo, já mám ale rád, když je to
rafinované.

Divadlo totiž nemá hranice, může se pouze
rozvíjet. Žádné okraje neexistují, existují
pouze trendy. Divadlem je, i když je to hloupé
říct, všechno kolem nás. Proto si může dovolit
reagovat na témata, která rezonují
společností.

Jak vás napadlo, že byste se mohl věnovat
divadlu?

S Národní galerii sdílí Studio Hrdinů prostor, ale i lásku k výtvarnu



Já se k divadlu dostal přes literaturu. Od
dětství jsem hodně četl a když jsem se
rozhodoval o studiu na vysoké škole, tak
jsem zjistil, že mi vadí omezování literatury
na jednotlivé národy a komparatistiku jsem
dělat nechtěl. Do divadla jsem chodil
pravidelně, viděl jsem představení Petra
Lébla, to mě hodně oslovilo. 

Na začátku tedy stála literatura a taky
skutečnost, že mě neuspokojovaly divadelní
hry. Hlavně těmi neustálými konverzacemi.
Když dělám nějakou autorskou věc, tak
narážím na to, že nevěřím v ten dialog,
ukecané inscenace mi vadily vždycky. Říkal
jsem si ale, že je tu přece strašně moc skvělé
literatury, která na tom dialogu není upřená,
ale stejně vyrábí platformu k vytvoření
dobrého divadla.

Šel jste studovat Divadelní vědu na
Filozofickou fakultu, proč jste nešel na
DAMU? 
Měl jsem pocit, že DAMU je špatně. Zkusil
jsem se dostat na režii a dramaturgii, kde
jsem skončil v posledním kole a dostali se
pouze dva uchazeči, kteří se jmenovali stejně
jako dva režiséři. Chtěl jsem tu svou snahu 
o divadlo legitimovat, ale skončilo to tady.

Přesto jste se stal režisérem a autorem.
To začalo v Divadle NoD, kde jsem pracoval. 
I když jsem neměl přímý vliv na to, jak to
divadlo má vypadat, přišlo mi, že to je skvělý
prostor, kde se člověk může vyjádřit. Chyběla
mi tam nějaká dramaturgie, byla to stagiona,
ale já jsem si vždycky říkal, že by se tam dalo
dělat něco vlastního. Když se formovalo
MeetFactory, tak mě oslovili, jestli bych tam
to divadlo nechtěl dělat. Tehdy jsem se pod
nic nepodepisoval, protože jsem měl pocit, že
když nemám vystudovanou DAMU, tak ani
nemůžu. Naštěstí mě to potom přešlo a začal
jsem i režírovat, ale pořád s takovým tím
stigmatem, že to nemám vystudované, takže
si to nemůžu nárokovat. No, je nás takových 
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víc.

I přes nepříznivou situaci ve Studiu Hrdinů
nezahálíte. Aktuálně máte na repertoáru
čtrnáct inscenací, z toho čtyři ještě neměly
premiéru.
My jsme si je premiérovali pro sebe, teď už je
pouze udržujeme.

Jak se to udržuje?
Člověk se musí rozhodnout, jakým způsobem
se tomu postavit. My věříme, že se divadlo
vrátí do zajetých kolejí, ale pokud se tak
nestane, tak jsme na to mentálně připraveni.
Snažíme se myslet na lidi, co tady dělají
divadlo s námi, vzájemně se motivovat 
a podporovat. Podle toho jsme taky
přemýšleli nad děním uvnitř divadla.

Nejdříve byla úvaha, že uděláme komorní
premiéru, a potom, až to situace dovolí, tak
to budeme hrát. Jenže jelikož je nám líto
herců, tak jsme zvolili jiný postup. Hrajeme to
pro režiséry. Představení se zahraje, dívají se
na to režiséři, komentují to a herci potom
dostanou zaplaceno. To se teda týká těch
nových věcí. Starší inscenace čekají, protože
už jsou dávno nazkoušené a na oživení
dostanou kratší prostor. Je tady však jedna
věc, kterou jsem od začátku nechtěl dělat, 
a to streamování. Mám pocit, že stojí za to
počkat.

Proč nechcete přenášet divadlo online?
Protože si myslím, že divadlo by měli vidět
lidé na místě a prožít ho. Možná kdybychom
dělali inscenace založené na komických
konverzacích, tak si dokážu představit, že
bychom to přenášeli. Jenže my jsme divadlo 
s atypickým prostorem a vše, co děláme, je
komplexní. Vyznělo by to ploše a ničemu by
to neprospělo. Já to nechci soudit, ale 
v kontextu našeho divadla to rozhodně
nedává smysl.

Jednou z inscenací, které čekají na svou 



veřejnou premiéru, je inscenace Zlatý řez,
která pojednává o životě spisovatele Jukio
Mišimy. Vy sám jste autorem. Proč jste si
zvolil zrovna jeho osobnost jako téma?
On je to geniální spisovatel, ale lidsky vlastně
dost vadná osoba, která měla nesmírný vliv
na společnost. Odráží se tam spoustu témat,
které jsou pro mě zajímavé. Od
sebepoškozování, což je teď docela téma
mladší generace, až po krizi mužství 
a identity. Jukio Mišima měl, velmi
zjednodušeně, život rozdělený do dvou částí,
v jedné byl mužem slova a v druhém byl
mužem činu, a to v nejhorším možném
smyslu. To je pro mě velmi provokující. 

Na jevišti jsou pouze dvě postavy, které tam
spolu koexistují, ale žádný přímý dialog mezi
nimi neexistuje. Jsou to varianty jedné a té
samé osoby. Není asi úplně jednoduché
porozumět mu a vidět všechna ta témata, 
o kterých jsem mluvil. 

Můj styl je hodit diváka do vody a nechat ho
vybrat si, jestli začne nebo nezačne plavat.
On to může snadno odmítnout a hned na
začátku říct, že to je jen další nesrozumitelná
inscenace a hodinu a půl tam trpět. Pokud
teda demonstrativně neodejde hned na
začátku. Já mám obecně problém s lineárními
příběhy a dialogy, ale zato mám tato témata
velmi rád.

Není to první vaše inscenace, která
vychází z nějaké osobnosti. Uvádíte třeba
Kacířské eseje, které pojednávají o Janu
Patočkovi. Je pro vás důležité uvádět
lidské životy?
Máme to společné ještě s režisérem Mirkem
Bambuškem, zajímají nás výjimečné osudy,
které jsou ale nějakým způsobem univerzální.
Neříkáme tomu ovšem biografie. Třeba
Kacířské eseje jsou spíše taková emocionální
črta. 

Nejsou to biografie, ale vycházejí z osudů 

42

konkrétních lidí.
Ano, ale důležitější než ten samotný život,
jsou pro nás nějaké plochy a významy, které
tam jsou, nejen oživení té osoby.

Funguje to podle vás i jako nějaká forma
vzdělávání? Když se divák přijde podívat
na inscenaci vycházející z myšlenek nějaké
osobnosti, může se o ní dozvědět více, než
kdyby si četl životopis.
Možná jako esteticky nebo v tom, jak vnímat
umění. Ale vlastně svým způsobem ano,
vždycky je to tam obsaženo. Diváka může
zaujmout osobnost Patočky nebo Mišimy 
a potom se sám dovzdělá. Samotné inscenace
vzdělávací rozměr nemají.

Jsou podle vás nějaká témata, kterých se 
v českém divadle málo dotýkáme? Často
slýchám názor, že je naše divadelní síť
přehuštěná. Je ovšem něco, co tady 
i přesto chybí?
Naší přehuštěné síti chybí určitá důslednost 
v té práci. Nemyslím si, že tady chybí témata
ke zpracování, ale díky té možnosti cestovat
a poznat divadlo v jiných zemích, jsem viděl
mnohem větší zápal, třeba v již zmiňovaném
Polsku. Občas mi přijde, že tady se dělá
divadlo jen pro divadlo. Jen proto, aby něco
vzniklo. 

Obzvlášť v tanečním světě se příliš uzavíráme
před světem, ve kterém je dovoleno úplně
všechno. Řešíme tady marginální problémy,
třeba práci s rekvizitami. Vlastně v tomto
žánru se dá asi říct, že chybí témata. Je to
ploché.  

„Hodím diváka do
vody a nechám ho si
vybrat, jestli začne
plavat nebo ne.“



V loňském roce zažil divadelní svět
naprosto novou situaci. Mnoho scén to
řešilo přechodem do online sféry. Jak
podle vás české prostředí tuto krizi
zvládlo?
Ocitli jsme se v situaci, kterou jsme si
představit nedokázali, a to i přesto, že je tady
spoustu skvělých filmů o pandemiích. Na
tohle se nedalo připravit. Uvědomuji si, jak
jsme se na Asiaty dívali s despektem, když
chodili předtím v rouškách po Praze, teď už
tomu rozumíme a je možné, že se toho jen
tak nezbavíme.

Každý se k tomu ale nějak postavil. Vznikl
tady třeba Dramox, ale na ten se já nedívám,
my záznamy neděláme, nechci ovšem
obhajovat svou pozici s tím, že je správná. Já
jsem moc rád, že se divadla k problému
postavila čelem a jsou aktivní. To je super.
Ale na tu otázku, jestli jsme to zvládli, se asi
odpovědět nedá. Spíš uvidíme, jestli to
zvládnou diváci a vrátí se do divadla.
Pravděpodobně to bude velmi nekomfortní
začátek, protože se bude chodit s rouškami 
a testy.  

Může být taková situaci pro divadelní
scénu přínosem?
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I když jsou divadla zavřená, uvnitř se pracuje

Pro mě je přínosem třeba uvědomění si toho,
že nemůžeme v takové situaci platit techniky
a herce, a následná solidarita. Vytvořili jsme
aktivitu, často až umělou, jen proto, abychom
si ty lidi mohli udržet a aby se neztratil duch
toho divadla. Odnesl jsem si taky to, že je
dobré nebýt hysterický a snažit se všechno
nějak přijmout. Mně na té situaci totiž
nejvíce vadí, že si nárokuje úplně všechno. 
I to, abychom o ní neustále mluvili. Je to
mezinárodně sdílená zkušenost, ve které jsme
všichni stejně. Jestli si z toho taky všichni
něco odneseme, to zatím netuším.

Solidarita
je ale
strašně
důležitá.
Situace
přinesla to,
že se
divadla
navzájem
podporují.
Nám se
třeba
snížily
granty, což
není
příjemné, 
 ale

komerční divadla jsou na tom hůř. Dělají tu
práci s jiným záměrem než my a ten záměr je
v těchto situacích stoprocentně ohrožen. Je
mi jich líto, byť se na ně někdy dívám skrz
prsty. 

Jako nezávislá divadla máte Asociaci
nezávislých divadel. Je to vaše pojistka
vůči špatným situacím?
Co se týče Asociace, je to určitě důležitá
instituce a dělají spoustu skvělé práce. Mrzí
mě ovšem, že nemyslí na některé umělce,
kteří by mohli dosáhnout na určité dotace,
ale nikdo je o tom neinformuje. Přitom ta
možnost tady je. 



Samozřejmě je dlouhodobým problémem i to,
že vedení Asociace jsou zástupci jednotlivých
divadel, ale na druhou stranu odvedli tolik
práce a ani mě vlastně nenapadá, kdo by je
mohl nahradit. 

Smysl to přesto má. Asociace nezávislému
divadlu určitě pomohla, a i když je tam pro
mě jedno takové selhání, které je hlavně 
v tom, že by měli důsledněji informovat, tak
je jedině dobře, že se divadla sdružují 
a probírají důležité skutečnosti.

Přijde krize jako téma do divadla?
Podle mého se to začne reflektovat velmi
záhy. Je to téma, které bude obsaženo
nějakým způsobem ve spoustě inscenacích,
které už teď vznikají. Doufám teda, že ne
úplně doslovně. 

Já jsem ale byl třeba konfrontován s tím, že
bychom měli dělat komedie, protože je diváci
budou potřebovat a o těžká témata stát
nebudou. Jenže já chci pokračovat v divadle,
které děláme a nebrat na to úplně ohled. Je
toho totiž všude dost. Zasáhlo to opravdu
každou oblast lidského života.

Spíše si říkám, jak asi bude vypadat divadlo,
až bude znovu spuštěno. Jestli se lidé budou
vůbec zajímat. Říkal jsem si, že ještě více to
odnesou kina, protože divadlo je přece jen
živé umění. Lidi si zvykli koukat se doma na
Netflix a najednou jim možná bude připadat
zbytečné jít se ohrožovat do kina. Potom
jsem se ale bavil s někým z kina Aera, a ten
říkal, že lidé přijdou, protože jsou na kulturu
natěšení. Doufám, že v divadle to bude
stejně. ▪
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Děkuji všem respondentům za to, že i v této nelehké době byli
ochotní mě pustit do svého profesního i soukromého života.
Jste mou inspirací a já jsem moc vděčná, že jsem s vámi mohla
pobýt a poznat vaše divadla blíž. Ještě jednou děkuji. 

Nezávislá divadla pražská - soubor šesti rozhovorů ▪Číslo
první a jediné ▪Zdarma ▪Univerzita Karlova, Praha ▪Text:
Anna Reisigová ▪ Foto: Anna Reisigová


