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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na komodifikaci vzpomínání na případu souboru Prague Burlesque. Burleska, 

resp. neo-burleska si jako zábavní žánr v českém kontextu zatím hledá své místo a není tak známá 

jako v západní Evropě či v USA nebo Kanadě. Za deset let činnosti souboru Prague Burlesque si své 

místo na poli zábavního průmyslu ale pomalu dobývá. 

 Ve své práci se zaměřuji na to, jak burlesku a vzpomínání na „zlatou dobu“ vnímají sami členové 

souboru, návštěvníci představení a jak je toto vzpomínání komodifikováno při marketingových 

účelech jak pravidelných Prague Burlesque Show, tak každoročního Prague Burlesque Festivalu. 

Práce je spojením teoretických konceptů o simulakru (Baudrillard, MacCannel), kolektivní paměti 

(Halbwachs, Erll) a komodifikaci retra a nostalgie po druhé světové válce (Grainge, Moore) a 

terénního výzkumu, který probíhal v letech 2015–2017.  
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Abstract 

This thesis focuses on the commodification of remembering in the case of the Prague Burlesque 

group. Burlesque or neo-burlesque as an entertainment genre is not as well known in the Czech 

context as it is in Western Europe, USA or Canada. However, after ten years of activities of the 

Prague Burlesque, this genre has been receiving more and more recognition in the entertainment 

market.  

In this thesis I focus on the perception of burlesque and remembering on the „golden age“ as 

percieved by the members of the Prague Burlesque group as well as the audience of the shows, and 

how this remembering is commodified in the field of marketing, ether in relation to the regular 

Prague Burlesque Show or the annual Prague Burlesque Festival.  

This thesis combines theoretical concepts relating to simulacra (Baudrillard, Mac Cannel), collective 

memory (Halbwachs, Erll) and commodification of retro and nostalgia after the World War II 

(Grainge, Moore) with my field research, which took place from 2015 to 2017. 
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1. Úvod 

Poté co dozpívá hit „Sway“ proslavený Deanem Martinem, Sonny ohlásí dalšího vystupujícího a tím je 

jediný mužský účastník dnešní show: polský tanečník Gąsiu. Sál potemněl a hudba se z příjemného 

swingu změnila na tvrdou německou elektroniku z 80. let. V Gąsiovi jsem ihned poznal jednoho 

z diváků ze včera – vysokého dlouhovlasého blondýna v kožené bundě, upnutých kalhotách a s botami 

na jehlovém podpatku. Uprostřed svého čísla schází z podia mezi diváky a jeden z nich, plešatý 

čtyřicátník, mu stahuje krátké džínové kraťasy, za což si vyslouží polibek na temeno hlavy. Gąsiu se již 

jen v drobných slipech a botách na jehlovém podpatku vrací na podium, kde si bere rudá andělská 

křídla, plechovku piva, kterou zatřepe a na závěr svého vystoupení celý její obsah vystříká na své 

téměř nahé vypracované tělo.  

-                          Z terénních poznámek z Prague Burlesque Festivalu, 11. 3. 2017 

1.1 Positioning 

Když mi můj spolužák a přítel Peter Balog nabízel možnost spolupráce na projektu Českého muzea 

hudby o retru s tím, že bych mohl zkoumat pražskou burlesku, neměl jsem s tímto pojmem spojené 

téměř žádné konotace. Burlesku jsem měl za pokleslé, v zásadě upadající umění, které mělo svůj 

vrchol někdy ve třicátých letech dvacátého století, a ač jsem na Vinohradech vídával kolem paláce 

Royal plakáty na Prague Burlesque Show, nevěnoval jsem jim nikdy moc velkou pozornost a 

nenapadlo by mě na tuto show jít. Znal jsem burlesque ikonu Ditu von Teese, ale tenhle svět nahých 

žen koupajících se v obřích skleničkách v drahých barech za potlesku skvěle oblečeného publika mi 

přišel strašlivě vzdálený a nereálný. Absolutně jsem netušil, že v Čechách, za portýrem sálu Royal na 

pražských Vinohradech, se nachází navoněný, veselý, lehce dekadentní a velice nahý, třpytkami 

zasypaný burlesque svět, pijící ve velkém pravé šampaňské. A absolutně jsem netušil, že do něj 

jednou budu trochu patřit. První Prague Burlesque Show jsem navštívil v říjnu roku 2015 a nestačil se 

divit. 

Tato práce je výsledkem téměř dvouletého výzkumu souboru Prague Burlesque. Poté, co se ukázalo, 

že projekt s Českým muzeem hudby nevyjde, jsem i přesto ve výzkumu pokračoval – mimo jiné i 

proto, že pro diplomovou práci bylo toto téma nosné a navíc mi byla poskytnuta šance publikovat 

část mého výzkumu v připravované knize doc. Zuzany Jurkové „Pražské hudební světy: Hudba a 

vzpomínání.“ Jak jsem již řekl, k burlesce jako takové jsem neměl do této doby vlastně žádný vztah. 

Možná i proto, že jsem vystudovaný a aktivní hudebník, jsem nikdy neměl příliš velký zájem o divadlo, 

ke kterému bych celou burlesque scénu přirovnal. Nakonec se ukázalo, že až tak úplným outsiderem 
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nebudu, protože s Davidem Jahnem – zakladatelem a vedoucím souboru Prague Burlesque Show – 

nás pojil nejen podobný hudební vkus a vídání se na koncertech, ale i pěkná řádka společných 

známých. Po několika velice přátelských rozhovorech bylo jasné, že dveře do tohoto pražského glitter 

světa budu mít otevřené.  

Jak jsem pomalu pronikal do terénu, postupně jsem sbíral střípky indicií, o co vlastně v celém – nejen 

pražském – burlesque světě jde. Přicházel jsem s vidinou laciné frivolní zábavy, hudby a obnažených 

žen, v pražském kontextu předváděné zejména pro mužské publikum, převážně tvořené cizinci. Jaké 

bylo mé překvapení, když na každé show, kterou jsem navštívil, byla minimálně polovina a někdy i 

více žen než mužů.  Navíc šlo většinou o Čechy. Jak výzkum pokračoval, zjišťoval jsem, že tu jde o 

daleko více než jen nahá těla – například o historický kontext s burlesque uměním (ať už na vědomé 

či nevědomé úrovni), velký důraz na DIY1 přístup a přátelství mezi burlesque performery z celého 

světa. Zcela zásadní pro můj výzkum byl Prague Burlesque Festival, který pořádal David Jahn se svou 

snoubenkou Teréziou Bělčákovou (také ústřední postavou Prague Burlesque), kde jsem viděl, jak 

vypadá a jakou formu má klasické burlesque vystoupení v zahraničí, aniž bych musel cestovat. Právě 

na festivalu se mi otevřela okna do bláznivého a neskutečně tolerantního světa „drag queens2“, 

burlesek, boylesque 3 , gayů, lesbiček, příznivců sadomasochismu, šílených kostýmů a okaté 

dekadence a zhýralosti. Teprve tam se mi ukázaly rozdíly mezi pravidelnou páteční show, kterou 

pořádá David, a přehlídkou světových špiček burlesky i s publikem, které ví, co od takovéto show 

očekávat.  

Na začátku výzkumu bych skutečně nikdy neřekl, že mě tato zábava může bavit a už vůbec ne 

opakovaně. Nakonec i při burleskních číslech, při kterých jsem si říkal, na co se to vlastně dívám, jsem 

nadšeně tleskal a obdivoval výkony účinkujících. A v neposlední řadě i potom, co jsem zjistil, že za 

burleskou je něco víc než jen nahota, jsem si tento svět oblíbil.  

1.2 Členění práce a technické aspekty výzkumu 

Svoji práci jsem rozdělil na celkem pět kapitol. V první představuji svoji motivaci a výchozí pozici pro 

svůj výzkum, členění práce a to, jak probíhal terénní výzkum. Ve druhé kapitole se věnuji burlesce 

jako kulturnímu žánru. Zde nastiňuji historii burlesky jako takové, od jejích počátků v sedmnáctém 

                                                           
1 Do it yourself – svépomocí. Tzv. DIY kultura se začala rozšiřovat od šedesátých let dvacátého století jako forma 
protestu proti estetické úrovni průmyslově vyráběných komodit, kdy je kladen důraz na individualitu a 
osobnost vyrábějícího a originalitu výsledného výrobku. V rámci DIY kultury je důležité odpoutání se od vnějších 
vlivů establishmentu a velkých společností, v hudbě jde například o podomácku natáčené desky, které jsou 
vydávány bez pomoci velkých hudebních labelů. Podobná situace funguje i v módním světě, kdy jsou DIY 
výrobci nespokojeni s většinovou nabídkou na trhu.  
2 Většinou mužská osoba, který svým chováním a oblečením karikuje ženu, a to zejména ze zábavných účelů. 
3 Klasické burleskní číslo, ale prováděné muži – většinou gayi. 
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století, respektive od zrodu burlesky, jak ji známe dnes v roce 1868, kdy se uskutečnilo legendární 

představení Lydie Thompson Ixion. Dále se v této kapitole věnuji několika pádům burlesky během 

dvacátého století i zrodu neo-burlesky v devadesátých letech, jakož i několika stěžejním principům, 

které burlesku „pohánějí“ – DIY přístupu a roli hudby v burlesce jako hlavního vypravěče a mediátora 

mezi publikem a podiem. V této kapitole je také nastíněno složení publika a pro koho se obecně 

burleska hraje, resp. veliká tolerance k různým genderovým otázkám a feminismu, který je od 

počátku hnací silou burleskního umění.  

Ve třetí etnografické kapitole se zaměřuji na pražskou skupinu Prague Burlesque. Jsou zde dva 

snapshoty, jeden z regulérního pravidelného představení a druhý ze dvoudenního burlesque 

festivalu. V této kapitole také představuji místo, kde se všechny show odehrávají, ústřední postavy 

Prague Burlesque a provádím komparaci terénů festivalu a regulérní Prague Burlesque Show.  

Čtvrtá kapitola je teoretická a interpretační. Předkládám v ní teoretické koncepty, v nichž se Prague 

Burlesque pohybuje, jako je kolektivní paměť, teorie simulakra francouzského sociologa Jeana 

Baudrillarda, komodifikace retra a nostalgie, MacCannelovo pojetí „staged authenticity“, a celou 

pražskou burlesku zde vnímám jako „invented tradition“, jak ji chápe Eric Hobsbawm a Terence 

Ranger. Na základě etnografické části ve spojení s teoretickou částí na konci této kapitoly interpretuji 

to, jak je vzpomínání komodifikováno, právě na případu Prague Burlesque.  

V závěrečné páté kapitole potom shrnuji své poznatky.  

Celý terénní výzkum probíhal v letech 2015–2017. V říjnu 2015 jsem šel poprvé na představení 

Prague Burlesque a bylo to moje první setkání s burleskou jako takovou. Během těchto dvou let jsem 

pronikal stále hlouběji do tohoto umění a rozklíčovával jeho různé aspekty. Regulérních představení 

jsem navštívil celkem osm, z toho dvě ze sezony 2015–2016 a šest ze sezony 2016–2017. Důležitým 

mezníkem pro můj výzkum byl i první Prague Burlesque Festival v březnu 2017, kde jsem mohl vidět, 

jak vypadá klasická burlesque show ve světě a jak se liší od pravidelných pražských show souboru. 

Během svého výzkumu jsem pořizoval rozhovory s aktéry – jak se členy Prague Burlesque, tak i 

s návštěvníky, případně mými přáteli ze zahraničí, když jsem zjišťoval, jak se liší pražská burleska od 

té světové. Všechna představení, která jsem navštívil, jsem nahrával a psal si terénní poznámky, 

abych potom mohl lépe analyzovat dění. Poznámky ze dvou, resp. tří klíčových představení (dvou 

večerů Prague Burlesque Festivalu a regulérní show po něm) jsem použil pro vytvoření dvou 

snapshotů, které jsou pilíři etnografické části této práce.  
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2. Burleska: Vzestupy a pády 

2.1 Burleska jako kulturní žánr 

Etymologicky slovo burleska vychází z latinského „burlare“, což známená smát se, ale i dělat si 

z něčeho legraci, respektive z italského „burlesco“, což je odvozenina italského „burla“ – vtip, 

zesměšnění či výsměch. Definice burlesky jako takové není snadná: Merriam-Webster Dictionary ji 

v divadelním světě definuje jako „divadelní zábavu široce humorného, často zemitého charakteru, 

která se skládá z krátkých střídajících se čísel, komické satiry a občas striptýzových čísel.“4 Dnes je 

burleska skutečně spojována zejména s nahotou, ovšem ve své původní formě v devatenáctém 

století měla více co dočinění s politickou satirou než se sexualitou. Emily Laybe Fargo uvádí, že 

„kořeny burlesky můžeme vystopovat už v antickém Řecku ve hrách Aristofana a dalších autorů, kteří 

humornou formou kritizovali sociální poměry tehdejší doby“ (Fargo 2008: 6). Během své dlouhé 

historie se burleska několikrát proměnila a dokázala do sebe „nasát“ různé žánry: od hudby, poezie, 

tance, akrobacii až po vesměs humorná čísla. To, že jde o multidisciplinární žánr, který je zasazen do 

sociokulturních kontextů, z burlesky dělá velice zajímavé vědecké téma, které se dočkalo zejména ve 

Spojených státech amerických, Kanadě a Velké Británii už několika vědeckých publikací, jako jsou 

například knihy Burlesque west: Showgirls, sex and sin in postwar Vancouver od Becki Ross, Victorian 

Classical Burlesques od Laury Monros-Gasparové, či slavná Horrible Prettiness Roberta C. Allena.  

Burleska taková, jakou ji známe dnes, má kořeny v Anglii první poloviny devatenáctého století, resp. 

její dnešní podoba se odvíjí od slavného vystoupení anglické divadelní skupiny The British Blondes 

v čele s Lydií Thompson v New Yorku roku 1868, kdy tato skupina předvedla směs hudby, komedie, 

sociální satiry a na svou dobu odvážně ukázané sexuality. Další „verze“ burleskního představení 

mohou možná pomálu připomínat to, co založila Lydia Thompson v druhé polovině devatenáctého 

století, ovšem dva hlavní (a stěžejní) pilíře stále zůstávají – prvním je komický komentář, který si 

utahuje ze sociálních norem, a druhým je (většinou) ženské tělo jako objekt sexuality. Takto bude 

burlesku chápat i tato práce.  

2.2 Historie burlesky 

V Anglii již v sedmnáctém století prvním představením, které bylo nazváno „burlesque“ byla hra „The 

Most Lamentable Comedy and Most Cruel Death of Pyramus“ od George Villerse5. Svůj první velký 

vzestup burleska zažila v devatenáctém století. Tehdy byl termín „burlesque“ používán pro široké 

                                                           
4 https://www.merriam-webster.com/dictionary/burlesque datum přístupu 18. 5. 2017 
5 http://www.allthatglittersburlesque.com/academy/about/burlesque-history/ datum přístupu 18. 5. 2017  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/burlesque
http://www.allthatglittersburlesque.com/academy/about/burlesque-history/
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spektrum komických představení. Začátkem čtyřicátých let devatenáctého století tyto scénky bavily 

nižší a střední třídu ve Velké Británii a později i ve Spojených státech, kde si utahovaly z vážných oper, 

společenských šarád a zvyků vyšších tříd. Tato představení používala humor a hudbu jako „výzvu 

dívat se na ustanovené věci jinýma očima“6 a burleskní představení mohlo inspirovat v zásadě cokoliv 

– i Shakespearovské či antické drama. Možná i proto burleskní čísla byla mezi nejpopulárnějšími hity 

na Broadwayi v polovině devatenáctého století. Klasická viktoriánská burleska „postrádala hluboký 

politický diskurs, ale je důležité, že ambivalence politiky burlesky dávala hlas ženám k transgresivní 

formě, která zůstávala skrytá v dalších kulturních reprezentacích“ (Monrós-Gaspar 2015: 12). Právě 

tato transgrese z úst žen byla pro silně maskulinně orientovaný západní svět druhé poloviny 

devatenáctého století senzací.  

Ovšem za zrod burlesky, jak ji chápeme dnes, můžeme považovat již výše zmíněné vystoupení Lydie 

Thompson Ixion v roce 1868. Tato tou dobou dvaatřicetiletá zkušená britská performerka předvedla 

se svou divadelní skupinou v New Yorku do té doby nevídané číslo, které obsahovalo hudbu, tance a 

na svou dobu velice lascivní kostýmy odhalující ženské tělo (ač v žádném případně nešlo o explicitní 

nahotu). Toto vystoupení de facto založilo tradici americké burlesky, která se později oklikou vrátila 

zpět do Evropy. V této době se burleska z „neškodného nesmyslu stává kulturní epidemií neslušnosti, 

drzosti a sugestivního zobrazování sexuality“ (Allen 1991: 16). 

Nová „americká“ burleska měla tehdy tři hlavní vlivy. Jedním z nich byla zmíněná viktoriánská 

burleska, druhým vlivem byly takzvané „leg shows“ a třetím vlivem byly „minstrel shows“7. Mezi „leg 

shows“ se počítaly hudební představení jako například The Black Crook Thomase Bakera a Theodora 

Kennicka, které se dají označit jako první muzikály, kde jsou písně a tance (při nichž se ukazují nohy) 

plně integrovány do příběhu. „Minstrel shows“ byla v zásadě varietní či kabaretní show, kde na sebe 

navazovaly hudební, humorné či taneční čísla. Většinou měla třídílnou strukturu, kterou poté rychle 

převzala i americká burleska – první část byla složena z písní a tanců předváděných ženami, druhá 

sestávala z krátkých na sebe navazujících veselých satirických scének a hudebních čísel olio8, v nichž 

ženy nevystupovaly a závěrem show bylo velké finále, většinou groteskního charakteru 

doprovázeného hudbou.  

Začátkem dvacátého století, jak burlesque scéna rostla, byly v Americe dva národní burlesque okruhy 

cestujících umělců a zároveň i společnosti se stálým sídlem v New Yorku. Prvním pádem burlesky bylo 

americké zavedení prohibice v lednu 1920, protože na často velmi uvolněných burlesque shows 

                                                           
6 https://www.musicals101.com/burlesque.htm datum přístupu 14. 5. 2017 
7 Více v: Humez, Nick. "Burlesque". St. James Encyclopedia of Popular Culture, ed. Sara Pendergast and Tom 
Pendergast, Gale Virtual Reference Library 1999 
8 Krátké hudební číslo, nyní chápáno zejména jako výplň mezi jednotlivými burlesque scénkami.  

https://www.musicals101.com/burlesque.htm
http://go.galegroup.com/ps/i.do?&id=GALE%7CCX3409000367&v=2.1&u=wes_ttda&it=r&p=GVRL&sw=w
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alkohol tekl proudem. Další ránou byla nová obrovská popularita filmu. Burleskní scéna se s touto 

překážkou vyrovnala po svém, a to tím, že začala odhalovat daleko více z ženského těla než doposud. 

Od dvacátých let je tedy striptýz již nedílnou součástí burlesky jako takové. Nešlo ale pouze o svlékání 

– ženy ukazovaly svá těla při zpěvu či tanci a ty méně aktivní toto kompenzovaly velkolepými kostýmy 

(Humez 1999). Striptýz ovšem nakonec nahradil pouze zpívající či tančící performerky. Ve třicátých 

letech dvacátého století se tedy burleska stala synonymem pro „peprný striptýz“, při němž „klíčem k 

úspěchu nebylo to, kolik kůže striptérka ukázala, ale jak moc si lidé v publiku mysleli, že ukázala, a jak 

moc dokázala podporovat jejich touhu po tom, aby ukázala víc“ (Ross 2009: 7). Ovšem i toto umění 

napínat publikum neodvrátilo první krizi burlesky, kdy koncem třicátých let začala být divadla 

soustředící se na burlesku zavírána právě kvůli neskrývané nahotě a do roku 1942 byly všechny 

smlouvy na burleskní divadla vypovězeny s tím, že „podporují špínu, vulgaritu, homosexuální narážky, 

nemorálnost a mužské sexuální násilí“ (Ross 2009: 9).  

Nicméně poválečné uvolnění a nová móda „pin-up girls“9 byly novou živnou půdou pro první návrat 

burlesky v dvacátém století. Během čtyřicátých let se tyto „pin-up“obrázky rozdávaly americkým 

vojákům na frontě pro uvolnění a vojáci si pak tyto slečny dokonce nechávali vyobrazit například na 

přední části bombardérů. Pravou slávu zažily v padesátých letech, kdy se dostaly do popkultury na 

kalendářích, v reklamách, magazínu Playboy (který začal vycházet 1953) i filmu (například Wild One 

s Marlonem Brandem, Faster Pussycat Kill, Kill!, Niagara s Marilyn Monroe atd.). S tímto uvolněním 

došlo i k obnově burlesque shows, protože: „nebyla náhoda, že rozkvět pin-up se udál ve stejný čas 

jako konec druhé světové války, který přinesl zpět umění burlesky. Všude lidé oslavovali Ameriku 

všemi prostředky a burleska byla americká stejně jako baseball“ (Teese 2006: 25). 

Po tomto velkém znovuzrození byl dalším pádem pro burlesku příchod šedesátých let, celkové 

uvolnění ve společnosti a zejména sexuální revoluce a vzrůstající popularita pornografie. Její velmi 

snadná dostupnost a zároveň popularita komerčních exotických tanců během osmdesátých a 

devadesátých let burlesku vlastně pohřbila, protože burleska nebyla dostatečně lascivní a v této nové 

době se zdála být zbytečná.  

 

2.3 Zrod neo-burlesky 

New York v druhé polovině devadesátých let ovšem nezapomněl na své burlesque dědictví, podle 

některých již mrtvá burleska se zde za dramatických okolností znovuzrodila a tato „neo-burleska“ je 

                                                           
9 Obrázky modelek, které měly být „připíchnuty“ na nástěnku („pin–up“). Jsou většinou v neformálních pozicích 
a měly za úkol buď pouze pobavit, nebo propagovat zboží. Tyto obrázky se staly již nedílnou součásti 
popkultury.  
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stále se rozrůstající zábavou a uměním. Neo-burleska vznikla z newyorských 

divadelních undergroundových scén, které odkazovaly ve svých představeních na různé historické 

aspekty burlesky a striptýzu (Fargo 2008; Ross 2009). Od své klasické burlesque matky se ovšem neo-

burleska liší zejména ve zcela zásadním aspektu, a sice že není „pouze předváděna ženami, ale je 

předváděna pro ženy“ (Fargo 2008: 47). Dříve byla burleska určena zejména pro potěšení mužů, kteří 

zde mohli zapomenout na svoji práci a rodinu, a i performerky cílily explicitně na mužské sexuální 

představy. Takto tuto proměnu shrnuje Michelle Baldwin: „pokud byla burleska ze začátku dvacátého 

století zábavou každého muže, tak nová burleska je zábavou každé ženy“ (Baldwin 2004: 129). Od 

poloviny do konce devadesátých let tedy několik divadelních skupin ve Spojených státech a Velké 

Británii oživily tuto „magic of tease“ (Ross 2009: 4), kdy skupiny jako Velvet Hammer10, Glamazons či 

Scandelles znovu přinesly na podium „drzé vampy s pasties11, peřím, tanga kalhotkami a živými 

orchestry.“ (ibid). Vznikla také nová divadla specializující se na tento žánr, z nichž první byl Blue Angel 

Cabaret, otevřený v roce 1994 v New Yorku. Nová forma burlesky ovšem s sebou přináší daleko větší 

spektrum stylů a žánrů – neo-burleskní představení může být de facto cokoliv od klasického striptýzu 

přes moderní tanec, od divadelních mini dramat až po komickou roztržku. Jak píše Ross, neo-burleska 

je více zaměřena na „‚tease‘ než na ‚strip‘ ve slově ‚striptease.‘“ (Ross 2009) 

Dle Fargo nyní působí v rámci neo-burlesky dvě „školy“. První, která se snaží zachovat formu 

burleskního představení, a druhá, která se snaží zachovat ducha burlesky. Akceptovaná forma první 

školy je poměrně jednoduchá – zářivý retro stripýz inspirovaný někdejšími královnami burlesky. Mezi 

současné performerky této školy patří světově známá „královna burlesky“ Dita Von Teese a neméně 

slavná Immodesty Blaize z Británie. Umělkyně této školy razí heslo, že chtějí dát divákovi příležitost 

„malého útěku ze dnešního světa, ve kterém je stále více stresu“ (Fargo 2004: 26). Blaize kromě toho 

dodává, že nová popularita burlesky je pouze symptomem touhy „uniknout do krásné fantazie a 

zapomenout na to, jaké je svět depresivní místo“ (ibid). 

Dle Davida Jahna, zakladatele Prague Burlesque, ovšem má každý stát svou vlastní „školu“ a vlastní 

uchopení burlesky: „ve Státech je to už hodně o sexu, v Británii je to úplnej mainstream, tam je to na 

každým rohu, v Berlíně je to zas strašně moc avantgardní, to ani nevíš, že jsi na burlesce, v Helsinkách 

zas jedou velký příběhy, my to tu děláme jakoby filmově, jsme vlastně jediný místo na světě, který má 

tenhle koncept každej pátek12.“ O vzrůstu světové popularity neo-burlesky může svědčit i to, že 

v podstatě v každém hlavním městě západní Evropy, případně v několik městech ve Spojených 

státech či Kanadě, dokonce i v Latinské Americe, se konají celosvětové burlesque festivaly, které jsou 

                                                           
10 Asi nejznámější a „nejlegendárnější“ taneční skupina z Los Angeles, která je pokládána za zakladatele neo-
burlesky. 
11 Ozdobné nálepky na bradavky, často s třásničkami, dnes nezbytná rekvizita a symbol burlesque shows. 
12 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 7. 11. 2016 
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buď soutěžní či nesoutěžní přehlídkou tohoto umění. Nejvíce se těchto oficiálních akcí pořádá 

v zemích zrodu neo-burlesky. V Kanadě ročně proběhne jedenáct, ve Velké Británií devět a ve 

Spojených státech dokonce padesát pět festivalů. Jinak by se dalo říct, že každé hlavní město má svůj 

burlesque festival, z nichž v Evropě je nejslavnější helsinský a nejnovější pražský, jehož první ročník se 

odehrál v březnu 2017.  

Moderní burleska má tedy mnoho forem, ale jednou ze společných věcí je uznávání společné 

minulosti. Jednotlivá čísla dávají důraz na stylovost a jsou spíše sexy, než že by byly přímo sexuální, a 

nesmí v ní chybět „typický nadhled a satira“13. Klasické burlesque číslo zahrnuje striptýz, drahé či 

velice nazdobené kostýmy, oplzlý humor, hudbu, písně, kabaret a tanec, přičemž všechny tyto 

aspekty by měly být udrženy v rovnováze. Burlesque čísla mají většinou dvě části – v první přijde 

umělkyně na podium v honosných šatech, většinou odkazujících na předválečné období, a za zvuků 

klidnější hudby se promenuje po podiu. Pak nastává zvrat a z něžné a stydlivé dívky se s odhozením 

svršků stává žena – vamp, dračice, která provokativně odhazuje další a další oblečení, jako je korzet, 

rukavičky a spodničky, až na sobě má pouze spodní prádlo, případně podvazky, a na bradavkách 

přilepené pasties. Na rozdíl od profesionálních striptérů burlesque umělci často vystupují i pro svou 

zábavu – „prostě aby si to lidi užívali, jako si to užívám já“14 – a často utratí za kostýmy, zkoušení a 

rekvizity více peněz, než si dokážou vydělat, ač úspěšné burleskní tanečnice mohou mít burlesku i 

jako velice dobrý přivýdělek či přímo hlavní zdroj příjmů, jako je tomu v případě Angeliny Angelic či 

Lady Mousselycy. Také na rozdíl od striptýzu v burlesce nahota není nikdy explicitní, umělci se vždy 

svlékají pouze do spodního prádla, případně mají na bradavkách pasties, protože účel neo-burlesky již 

není ukojit sexuální touhu mužského diváctva, ale vyjádření umělce na podiu s velkým důrazem na 

DIY přístup, a striptýz zde není užíván k sexualizaci ženského těla, ale naopak – k „napadání sexuální 

objektivizace, sexuální orientace a dalších společenských tabu.“15 

2.4 Burleska a DIY přístup 

Pro burlesku jako takovou už od jejího začátku byl velice důležitý DIY přístup. Burleskní umělkyně si 

samy kupovaly oblečení, samy vytvářely svůj repertoár a samy cvičily své scénky. Zrodem neo-

burlesky tento přístup ještě zesílil. Jak píše ve své knize Dita Von Teese: „Doing it myself je věc 

integrity a hrdosti. Vždy se těším na to, až vykročím do světa a čestně prohlásím, ‚Ano, to jsem 

udělala já.‘ Miluji sebevědomí, které mi to dává. Kdybych to neudělala sama, cítila bych se jako 

podvodnice. Je pravda, že to trvá míň času, když si věci dělám sama a je to taky daleko větší zábava! 

Proč bych si odpírala takovou čistou radost?“ (Teese 2015: 28).  

                                                           
13 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 4. 5. 2017 
14 Z rozhovoru s Lady Mouselycou 31. 5. 2017 
15 12 Stunning Portraits Of New York's Neo-Burlesque Dancers (NSFW)". Huffington Post. 27 November 2013 

http://www.huffingtonpost.com/2013/11/27/leland-bobbe_n_4345810.html?utm_hp_ref=photography
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Burleskní umělec či umělkyně tedy je sám sobě pánem a většinou si vše tvoří sám – musí si sám 

vymyslet, vybrat nebo ušít kostým, vymyslet choreografii, zápletku své scénky a být sám sobě 

agentem, protože: „když se to vezme ad absurdum, tak na ty holky, co si nedomlouvaj ty show samy, 

se někde kouká jako na póvl.“16 Při vymýšlení a předvádění scének častokrát využívají své schopnosti 

a znalosti ze svého občanského povolání, jako třeba Imogen Kelly, která vystudovala loutkoherectví 

v Praze a vystupuje s vlastnoručně vyrobenými loutkami, či boylesque umělec Gąsiu, který je 

tanečníkem v Krakowském divadle. Burlesque umělci tedy musí zvládnout vše od samého základu a 

hlavně si musí vybrat i to nejdůležitější pro své vystoupení – hudbu.  

2.5 Role hudby v burlesce 

Ač se to tak nemusí zdát, úloha hudby v burleskních a zejména neo-burleskních číslech je zcela 

zásadní. Už v klasické burlesce měla svou roli, kdy tradičně hudba do burleskního představení byla 

sestavena z „populárních písní dané doby a některým z nich byly připsány nové texty či nové zvraty“ 

(Allen 1991: 12). Tento úzus používat známé písně a případně v nich měnit texty vydržel až do dnešní 

doby, ať již vědomou či nevědomou cestou. Nicméně role hudby v klasické burlesce byla možná 

menší, než je v neo-burlesce, protože jak jsme viděli, klasická burleska byla daleko více postavena na 

textu a případně zpěvu, než neo-burleskní čísla. V nich se stává hudba jediným mediátorem mezi 

dějem a scénou a přijímá tedy na sebe formu vypravěče. Většina burleskních scének je pantomimická 

a potřebné zvraty zde obstarává právě hudba, ať již vokální či instrumentální. Díky tomu je burlesque 

show de facto hudební show, protože bez hudby by divák absolutně netušil, co se děje na podiu, a 

pozoroval by pouze svlékajícího se umělce bez potřebného kontextu. Z mého pozorování se hudba 

v burlesque shows dá rozdělit na několik druhů: 

1. Hudba ke scénkám: podkresová hudba, ať již vokální či instrumentální, která je vypravěčem a 

hybnou silou dané scénky.  

2. Hudba k vokálním číslům, kdy sami performeři zpívají, častokrát bez striptýzu. 

3. Hudební čísla mezi scénkami zvané olia. Olio je jednoduše řečeno vokální píseň, kterou se 

prokládají burleskní čísla – většinou známý hit, který zpívá buď další performer či hostitel 

večera (jako je David Jahn, viz níže). Tyto písně nejsou součástí burleskní scénky a zpěváci 

většinou stojí před oponou, a tudíž dávají prostor například pro úpravu scény. 

V rámci DIY přístupu by správná burleskní umělkyně měla vybírat hudbu pro svoji scénku sama. 

Pražská show je v tomto výjimkou, jelikož jde o jedinou show v Evropě, která je neustále stejná 

s jasně daným příběhem, a nikoliv sledem na sebe navazujících scének. Hudbu pro scénky zde tedy 

                                                           
16 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 7. 11. 2016 
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vybíral vedoucí souboru David Jahn, dnes si ji vybírají i dívky samy: „Většinou jsem vybíral hudbu sám, 

ale teď už si ji nosí i samy. V případě že to nezapadá do celkového konceptu, nabídnu alternativu.“17 

Výběr hudby má ale svá úskalí, jak David podotýká: „Obecně ve světě burlesque se ženský v hudbě 

moc nevyznaj a nemaj k ní žádnej vztah. A tak sahaj po takovejch osvědčenejch burleskních hitech, 

který se dělaly ve čtyřicátých a padesátých letech, orchestry, a to byla hudba přímo stvořená ke 

svlíkání. A my jsme tuhle hudbu taky používali na začátku, nejvíc to používá Dita Von Teese, ta má 

takový ty neprofláklejší, většina tanečnic začínajících prostě hrábne po tom prvním a nejsnazším. Já 

k tý hudbě mám jinej vztah samozřejmě a s tou pražskou burleskou navazuju tak trochu na 50. a 60. 

léta, my v repertoáru máme padesátky, šedesátky, dokonce osmdesátky. A v našem případě já 

používám hodně filmovou hudbu skladatelů jako Mancini, Lalo Schifrin, takový velký jména filmový 

hudby, protože mi to přijde nejzajímavější nebo nejchytlavější, že se to propojí s tou hudbou, že tam 

není zpěv, že to je instrumentální a filmový a příběhový.“  

Hudba tedy v podstatě v neo-burlesque show nemá žádná omezení, co se týče žánru nebo stylu, 

ovšem převládají nahrávky velkých swingových orchestrů a známých jmen typu Frank Sinatra či Etta 

James, které korespodují s určitým retro směřováním neo-burlesky.  Díky specifičnosti celé pražské 

show, je ovšem hudební repertoir trochu odlišný než od klasických burlesque scének, ve které si 

performer vybírá svou hudbu sám.  

2.6 Burleska, feminismus a queer komunita 

Jak bylo poznat na minulých stranách, burleska od svého zrodu vždy podporovala a utvářela obraz 

silné, emancipované a nezávislé ženy. V devatenáctém století byla neustále pokládána otázka „co 

znamená být ženou?“ a burlesque show se stala „unikátním lidovým fórem pro testování a pření se o 

smyslu ženskosti“ (Fargo 2008: 19). Již od dob Lydie Thompson a představení Ixion byla burleska 

v Americe spojena se spektakulárním umělcem ženského pohlaví a odtud také vznikaly otázky, jak by 

mělo být ženě dovoleno vystupovat na podiu, jak by měla a mohla být reprezentována feminita a 

vztah žen na podiu a žen venku ve „skutečném“ světě. Burleska se tedy stala jakousi arénou 

kulturních protikladů. Když ženy hrály mužské role či si na sebe braly mužské oblečení, aby ještě 

zvýraznily svou ženskou sexualitu, jednalo se o akt svobody a boření společenských hranic, a že 

používaly „pánské doplňky jako objekt fetiše“ (Fargo 2008: 16), byl jen drobný detail. Burleska se tedy 

liší od jiných erotických tanců tím, že zde je to „žena, která má moc, vytváří příběh, odkrývá to, co 

chce, a skrývá to, co ukázat nechce, má kontrolu nad svým tělem a uchvacuje publikum místo toho, 

aby ji publikum pozřelo“ (Nkrumah, Anderson, Shu, Itzeck 2011: 12). Burleskní umělci se tedy snaží 

vyvázat z určitých společensky daných norem jak sociálních, tak i genderových. Burlesque umělci 

                                                           
17 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 4. 5. 2017 
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sami sebe vnímají „komplexně a v protikladech“ (Allen 1991: 27), navíc burleska ukazuje ženu, která 

je „extrémně mocná, vlivná a co se týče sexuální politiky, problematická“ (ibid). Zároveň ovšem 

burleska představuje ženu jako model sexuální objektivizace v populární zábavě. Není tedy divu, že 

neo-burleska, která by tedy měla být uměním žen pro ženské publikum, je z velké části brána jako 

velice tolerantní prostor nejen pro feministické postoje, ale i pro jiné ideály krásy a sexuální orientaci. 

Záleží samozřejmě i na sociokulturním kontextu – pražská regulérní show je spíše usedlá a 

konzervativní, kdežto Stockholmská „visí hodně na genderový otevřenosti, kde se nedělaj rozdíly, je 

to takzvaná safe zone.“18 I to, jak se vnímá feministické hnutí mezi burlesque performery, není 

jednoznačné. David Jahn to specifikuje jasně: „Jsem producent, kterej pomohl vytvořit nejlepší 

podmínky pro burleskní tanečnice – jsem tedy feminista. Ženský, který se v burlesce ohánějí 

feminismem, jsou většinou špatný performerky (…), rozlišoval bych tedy burlesku amatérskou – 

feministickou a burlesku profesionální – showgirls.“19 

 

2.7 Historie burlesky v Praze 

O historii burlesky v Praze se toho ví jen málo. Moje rešerše v literatuře, zejména v knihách Praha 

avantgardní a Zmizelá Praha – nevěstince a nevěstky, na burlesku v Praze vůbec nenarazila, ovšem je 

známo, že ve varieté a kabaretech první republiky se burleskní tance předváděly. Mezi slavná místa, 

kde se burleska údajně provozovala, patřily šantány U Bucků, U Rozvařilů či Bum kabaret v sále Adria. 

Dalším ze slavných kabaretů byla Červená sedma v dnešním divadle Rokoko, případně varieté 

Alhambra či U Nováků, kde „se burleska dělala, ve kterých burleska byla.“20 Nicméně po druhé 

světové válce a s nástupem komunismu kabarety mizí. Varietní zábava ovšem zůstává 

„zakonzervovaná, probíhala za zavřenejma dveřma a komunističtí pohlaváři měli tyhlety mejdany 

odjakživa, ale prostě to drželi v soukromí a díky tomu varietní umění jako takový přežilo.“21 Jisté 

uvolnění přišlo s rokem 1968, kdy ve Varieté Praga ve Vodičkově ulici došlo k prvnímu legálnímu 

striptýzu v rámci programu „Krása bez závoje.“22 O striptýz a případně i další burleskní čísla se 

zajímala i Československá televize, nicméně po okupaci v srpnu 1968 a utužení poměrů během 

normalizace toto umění z oficiálního života opět vymizelo. Neo-burlesku do Prahy přivedl v roce 2007 

právě David Jahn a od té doby pořádá show ve vinohradském sále Royal. Od roku 2017 zde také 

pořádá mezinárodní Prague Burlesque Festival.  

                                                           
18 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 7. 11. 2016 
19 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 4. 5. 2017 
20 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 7. 11. 2016  
21 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 7. 11. 2016 
22 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/1968/141-v-ceskoslovensku-
probehl-prvni-legalni-striptyz/ datum přístupu 10. 5. 2017 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/1968/141-v-ceskoslovensku-probehl-prvni-legalni-striptyz/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/1968/141-v-ceskoslovensku-probehl-prvni-legalni-striptyz/
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3. Prague Burlesque Show 

3.1 Snapshot z Prague Burlesque Show 24. 3. 2017 

Bývalé kino Illusion, nyní sál Royal na pražských Vinohradech, láká ve své propagaci návštěvníky nejen 

na luxusní prostředí sálu, „který Vás díky citlivé rekonstrukci přenese do prvorepublikové 

atmosféry“,23 ale také na pravidelné páteční představení skupiny Prague Burlesque. Nejen prostor, 

ale i další prvky show se snaží obecenstvo přenést do „zlatých časů“ první republiky, kdy – jak je 

psáno v propagačních materiálech – „patřila Praha k nejbohatším a nejkulturnějším městům 

v Evropě, měla největší filmové ateliéry dosahujících kvalit Hollywoodu, vrcholnou éru slavil 

vaudeville, kabaret a samozřejmě i burleska“. Toto tvrzení je patrné už od vchodu do sálu – dveře 

otevírá milý postarší muž v obleku a bílých rukavičkách a celé foyer sálu vypadá jak 

z prvorepublikového filmu – těžké rudé koberce, vysoké stropy, mladé uvaděčky v civilních večerních 

šatech, mladý pokladník v obleku s motýlkem. Hned z foyer vede chodba s čalouněnými gauči do 

chodby v předsálí, kde je umístěna šatna, a hned vedle ní si návštěvník může dát na baru určeném 

pouze k prodeji pravého šampaňského hned v úvodu skleničku – deci za dvě stě padesát korun. Aby 

nálada a pocit určitého luxusu a noblesy byl ještě podržen, v tomto předsálí vystupuje Jazz Trio Jan 

Kařez – tři muži ve stejných bílých košilích, buřinkách, černých šlích a černých kalhotách v obsazení 

basová kytara, elektrická lubová kytara a tenor saxofon v kvazijazzových úpravách hrají zejména 

popové hity ze šedesátých let typu „Sunny“ proslavené duem Sonny and Cher či soulovou hymnu „I 

Feel Good“ od Jamese Browna. Jejich vystoupení začíná už od osmi hodin, kdy se sál otevírá, a končí v 

půl desáté, kdy je ohlášen začátek dnešní show. Z předsálí jsou dokořán otevřeny dvoje dveře do 

sálu, kde po levé straně je podium, nyní – v devět hodin večer – skryto za rudou oponou, vidět jsou 

pouze tři půlkruhové osvětlené schody na něj. V první části hlediště, šipkou označené jako VIP, jsou 

křesílka a malé stolečky a jsou určeny pro dražší vstupenky za 990,- korun, kdy je v ceně i barový 

servis. Za 1990,- je v ceně i lahev šampaňského Perrier Jouet. Od půlky hlediště jsou v pěti řadách 

postavena červená čalouněná křesla pro standardní vstup za 590,- korun, za nimi jsou čtyři barové 

stolečky s barovými židlemi a konečně na druhém konci sálu přímo proti podiu je bar. Při pohledu za 

něj je ihned jasné, kdo je návštěvník a kdo je účinkující či zaměstnanec. Většina diváků přichází ve 

večerních šatech, jako kdyby šli do divadla – ovšem žádné velké celovečerní róby, ale slušné spíše 

formální oblečení – ženy mají kostýmky nebo šaty, muži vesměs košile a saka, kdežto všichni barmani 

mají stejné oblečení ne nepodobné tomu, co má na sobě kapela v předsálí: černé kalhoty, černé boty, 

černou kravatu, bílé košile a zástěry s koženými řemínky a koženou etiketou vpředu, na které je 

vyraženo „Royal“. Ihned nápadní jsou lidé z technického zázemí sálu, protože do jednoho mají modré 

                                                           
23 http://www.leroyal.cz datum přístupu 3. 6. 2017 

http://www.leroyal.cz/
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džíny, trička s potiskem a u opasku kožené pouzdro s kleštěmi Leatherman. Lidé na baru si málokdy 

objednávají něco jiného než šampaňské, víno či koktejly, které jsou ovšem servírovány s veškerou 

parádou – barmani dávají na odiv své umění – a jsou nalévány do luxusních skleniček. Toto zacházení 

je ale poměrně draze vykoupeno – za lahev se třemi deci tonicu dávám 50 korun, míchané nápoje se 

pohybují od 120 korun výše. Před představením se ani nezdá, že by dnešní večer bylo vyprodáno – na 

baru se netvoří žádné fronty, lidé spíše korzují po Royalu a většina míst není obsazena, ač na téměř 

všech křesílkách je kus nějakého oblečení, jelikož zde nefunguje systém čísel a sedadla prostě zabere 

ten, kdo dřív přijde. I já se po několikáté návštěvě nechávám trochu strhnout touto „burlesque“ 

náladou a když jdu po schodech z předsálí do patra na balkon, kde mám své místo, vidím v zrcadle, že 

jsem si vzal svoji nejvíce „retro“ bílou košili s černými pruhy, lakované černé boty a oblekové kalhoty. 

V prvním patře Royalu je velký klid – na chodbě, která je vyzdobena plakáty prvorepublikových filmů 

s Vlastou Burianem či Oldřichem Novým, je nízký stolek, pár čalouněných křesel a vchod na balkon. 

Na něm je u zábradlí řada červených křesel stejných jako v sále a dále zvukařský a osvětlovačský pult 

s obsluhou. Než začne show, tak se dívám po lidech. Je minimálně pozoruhodné, že na lehce erotické 

show, kde vystupují a svlékají se zejména ženy, je dobře 60% obecenstva právě ženského pohlaví a 

muži tu nejsou po skupinkách, ale většinou v páru právě se ženou. I věkové rozpětí je veliké – jsou 

zde skupiny mladých dam, z nichž jedna slaví třicetiny, i postarší pár kolem šedesátky.  

 V půl desáté, kdy je psán oficiální začátek show, již sedím na svém místě na balkoně, přestává hrát 

živá kapela a z reproduktorů nad podiem se ozývá hlas Davida Jahna alias Sonnyho Vargase, který 

celou skupinu založil a každý pátek se stává „hostitelem“ celého večera. Ohlašuje, že show začne za 

chvíli. Poté začíná hrát reprodukovaná hudba, většinou swing z dvacátých let. Ve tři čtvrtě na deset se 

ozve gong, světla potemní a začíná hrát reprodukovaná hudba, ve které zní pouze cembalo, zřejmě 

nějaká barokní skladba. Na ještě zavřenou oponu dopadá bodové světlo, před ní vyjde muž ve 

smokingu, má bledě nalíčenou tvář, pantomimicky předvádí, že pláče a ukazuje na místě srdce půlku 

rozbitého talíře. Následně odchází, odhrnuje se opona a na podium přichází Sonny v barokních 

šatech: kožených kalhotách ke kolenům, bílých punčocháčích, botách s přezkou, bílé košili,  

tyrkysovém kabátu a s nařaseným bílým šátkem kolem krku. Anglicky vítá publikum a ihned se ptá, 

jestli tu jsou lidé na burlesce poprvé, česky se zeptá, jestli všichni rozumí anglicky. Když publikum 

nedává najevo žádný protest, v angličtině pokračuje a zůstává u ní až do konce show. Vysvětluje, jak 

se na burlesque představení chovat – tzn. nebát se průchodu emocí, tleskotu, pískání atd.: „When 

you see anything beatiful. Something naked. You have to be loud, wild, animal!“ Přestože je 

vyprodáno a v sále je kolem sto padesáti lidí, reakce publika jsou dost vlažné. Následně na scénu 

přicházejí tři tanečnice Ritzy dancers oblečené jako komorné s velmi krátkými sukýnkami a Sonny 

začíná na playback zpívat hit ze sedmdesátých let „Girls, Girls, Girls“ proslavenou skupinou Sailor. 
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Mezi slokami představuje čtyři hlavní tváře Prague Burlesque Show a hvězdy dnešního večera – 

Angelinu Angelic, Miss Cool Cat, Lady Mousellycu a Fedoru. I celá scéna se snaží vypadat honosně a 

jaksi aristokraticky – v pravém rohu je křídlo s bustou a květinou, uprostřed plátno, na kterém je 

zpětnou projekcí promítáno logo Prague Burlesque, vlevo je zavěšená železná spirála, a kousek za ní 

obří sklenice. Po písničce se zatahuje opona a před ní vychází macatá Angelina Angelic a sehrává 

krátkou scénku s maňáskem představujícím smrt, kterého mluví zpoza opony Sonny a jeho hlas se 

ozývá s ozvěnou. Během celé scénky se smrt snaží vysvětlit Angelině, že láska je nejdůležitější cit na 

světe.  

Po této scéně se otevírá opona a na scénu přichází Lady Mousellyca a předvádí své číslo na písničku „I 

Wanna Be Evil“ od Erthy Kit z roku 1954. Po tomto čísle následuje další píseň v podání Sonnyho, nyní 

již oblečeného do svého „klasického“ lesklého obleku, v němž zpívá swingovou klasiku „Sway“, jejíž 

nejznámější verzi nazpíval Dean Martin v roce 1954.  Při této písni kolem Sonnyho tančí tři děvčata 

z Ritzy dancers, kterým komorník nabízí kokain na stříbrném podnose. Po písničce plynule navazuje 

scéna s komorníkem, který si také šňupne kokain (v tu chvíli všichni na podiu ztuhnou, jako kdyby se 

zastavil čas) a za instrumentální mezihry slavné písně z filmu „Un homme et une femme“ z roku 1966 

se dotýká tanečnic. Když píseň dohraje, všichni z podia zmizí, světla potemní a na scénu přichází malá 

a štíhlá Miss Cool Cat. Za ní na zadní projekci je pouštěna liquid light show, což je známý světelný trik 

populární zejména na psychedelické scéně 60. let, kdy mícháním barev v reálném čase za použití 

zpětné projekce vznikají různé barevné efekty. Sestoupí mezi diváky a dvěma dává velké karty, které 

vytáhne ze svých dlouhých rukaviček. Poté se vrací na podium a začne během svého svlékání 

předvádět akrobatické kousky jako je most, provaz, či si při sundávání punčochy dá nohu za hlavu. 

Poté šplhá bez jištění na spirálu, kde sena konci scénky věší za nohy hlavou dolů a při tomto kousku 

strhává část svého kostýmu, odhaluje své ňadro a z kusu látky ještě vylétávají barevné flitry.  

Po této scéně chvíli po desáté s úsměvem odchází a je ohlášena první patnáctiminutová pauza 

večera. Během této pauz lidé velice čile odcházejí si objednat na bar, případně se nechávají obsloužit 

u svých stolů ve VIP zóně a mezi diskutujícími na chodbách prochází dívka v černobílých šatech ne 

nepodobných „klasickému“ stereotypnímu úboru uklizeček z třicátých let, na krku má zavěšený 

dřevěný tác a nabízí suvenýry ze show – kalendář, pohlednice, případně malé lahvičky se 

šampaňským či baňatou flaštičku, na které je napsáno „Love Potion.“ Na konci pauzy se tato dívka 

přesouvá blíže k podiu, vyleze na tři schody, a když se v půl jedenácté ozývá gong, tak si od ní před 

oponou snaží komorník koupit druhou část talíře. Vytahuje ovšem pouze papírový tácek a potom 

plastikový talíř, který sice rozstřihne, ale k porcelánovému talíři nepasuje. Po této scénce oba aktéři 

odcházejí, rozevírá se opona a na scénu přichází Fedora, která hlubokým altovým hlasem zpívá píseň 
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„Big Spender“ z muzikálu Sweet Charity z roku 1966, ovšem ve verzi Peggy Lee z roku 1967, přičemž 

ze sebe shodí akorát bílý župan a dále ve svlékání nepokračuje. 

Po ní nastupuje na scénu opět Angelina Angelic s divokým číslem na big bandovou skladbu, při níž 

v oblečku, který je sešit z několika řemenů, divoce pohazuje svými vnadami a ovívá se pérovými vějíři, 

které si z obleku během svého vystoupení strhla. Za ní běží projekce černobílého snímku Walta 

Disneyho „The Skeleton Dance“ z roku 1929, kdy kostlivci na hřbitově hrají na sebe navzájem jako na 

xylofony. Publikum ji odměňuje poměrně velkými ovacemi, ovšem ty ani tak nedosahují takové 

úrovně, jako když stejné číslo předváděla na pražském burlesque festivalu o několik týdnů dříve. I 

přesto se ale už publikum pomalu dostává „do varu“ a reagují o dost více než na začátku show. Po 

tomto čísle přichází Sonny, na hlavě má helmu od kosmického skafandru se dvěma světly a jinak je 

oblečen ve svém smokingu, na pozadí se promítá scenérie krajiny Marsu a on s mikrofonem v helmě 

zpívá známý hit „Jeans On“ od Davida Dundase z roku 1976. Vedle něj také v helmě tančí nejspíše Mis 

Cool Cat v kožené bundičce a s odhalenými ňadry. Při mezihře, kdy i v originále je v písni znatelný 

zvuk „č-č“ si Sonny rozepíná a zapíná poklopec svých oblekových kalhot do rytmu a tato situace se 

opakuje asi patnáctkrát, kdykoliv se zvuk ozve, čemuž se publikum upřímně směje. Po tomto čísle 

přichází Lady Mousellyca, na scéně u klavíru sedí komorník a absolutně se nehýbe. Mousellyca se na 

píseň „Coin Operated Boy“ americké skupiny Dresden Dolls z roku 2009 pohybuje jako mechanická 

panenka a za stálého svlékání se snaží komorníka oživit, až nakonec písně, kdy už je téměř nahá, 

vytáhne ze své mašle ve vlasech minci, tou komorníka oživí a nakonec končí oba šťastni v objetí.  Po 

tomto čísle se na plátně objeví nápis Intermezzo a Sonny ozářen bodovým světlem prochází mezi 

lidmi u stolečků a ptá se jich, odkud jsou – jeden pár je ze Švédska, což kvituje s nadšením, další 

slečna kterou osloví je z Příbrami, což komentuje česky: „Dobrý, ale Švédsko to není“, a další tři 

návštěvníci, kterých se zeptá, jsou z Prahy, což komentuje slovy: „Boring…“. Dále přichází Miss Cool 

Cat a předvádí na instrumentální hudbu se zvuky džungle fakírské číslo s polykáním a pliváním ohně. 

Chvíli před jedenáctou hodinou Sonny ohlašuje další patnáctiminutovou pauzu.  

Deset minut po jedenácté se ozve další gong a na scénu nastupuje Sonny a zpívá hit písně The Doors 

z roku 1967 „Light My Fire“, ovšem v instrumentaci pro big band a upravenou jako cha-cha. Při této 

písni chodí mezi lidmi a při finálním „light my fire“ triumfálně pokleká s rozpraženou rukou. Po tomto 

oliu se objevuje za plátnem uprostřed jeviště stín Angeliny, která předvádí stínohru s dvěma biči, kdy 

jimi zuřivě máchá a nakonec přichází na scénu v toreadorském obleku, zatímco na plátně se začne 

promítat díl Pepka námořníka právě z toreadorského prostředí. Po tomto vystoupení Sonny anglicky 

představuje celý koncept Prague Burlesque Show: vysvětluje, že hrají každý pátek a občas s hosty ze 

zahraničí. Oo tomto představení se celá show blíží do svého finále – číslo Lady Mousellycy, během 

něhož přijde na scénu v šatech z osmdesátých let – mrkvových džínách a flitrované volné koženkové 
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bundě – a za zvuků písně „Der Kommissar“ od Falca z roku 1982 tančí a svléká se, naoko si dává 

kokain a nakonec houpe svými ňadry, na nichž jsou přilepené barevně světélkující pasties. Poté již 

přichází velké finále dnešní show – opět za zvuků cembala přichází Miss Cool Cat v rokokovém 

kostýmu s obří sukní a s ptačí klecí, ve které je balonek na hlavě se třemi tanečnicemi Ritzy Dancers, a 

chichotají se, jako mladé aristokratické paničky. Na scéně je i komorník a „živá socha“ – muž oblečený 

ve velmi přiléhavé bílé kombinéze se zakrytým obličejem v póze s jednou rukou v bok a druhou 

vztyčenou, jako by v ní něco držel, zatímco na plátno na scéně se promítá obraz velkého šlechtického 

sídla. Nechybí ani křídlo na jedné a obří sklenice na druhé straně. Miss Cool Cat, poté, co jí jedna 

z tanečnic propíchne balonek v kleci a zpod sukně vypustí balonky naplněné heliem, začne být 

smutná a snaží se oživit sochu. To se jí podaří tím, že na ní párkrát šplíchne vodu z obří sklenice. V tu 

chvíli socha ožívá, rozepíná si zip na temeni a pod kombinézou je Sonny, který nyní pouze 

v trenýrkách zpívá známou píseň od „Venus“ z roku 1968 od skupiny Shocking Blue a v refrénech 

místo „Venus“ zpíva „Penis“. V tuto chvíli již svlečená Miss Cool Cat po schůdkách leze do připravené 

obří sklenice na nožičce a velkou houbou ve tvaru rudého srdce se polévá vodou a šplíchá na první 

řady. Potom jí jedna z Ritzy dancers podává lahev šampaňského, Miss Cool Cat s ní zatřepe a trochu 

vystříká do publika a potom ji celou vyprázdní na své obnažené tělo. Celá tato scéna je jak z nějakého 

dekadentního filmu – na podlaze se válí rokokový oblek, smutný komorník sedí u piana ve smokingu, 

Ritzy dancers postávají okolo a rachitický Sonny v trenýrkách zpívá píseň ze šedesátých let, zatímco 

jeho snoubenka Miss Cool Cat na sebe stříká celou lahev šampaňského. Chvíli po půl jedenácté se 

zavírá opona a Sonny ohlašuje konec show, kdy následuje hromadné foto všech účinkujících za písně 

„Amadeus“ od Falca z roku 1998 a Sonny vyzývá publikum, aby se s nimi přišlo vyfotit, čehož využívá 

několik žen a potom i mužů. Nakonec se publikum natolik osmělí, že Sonny musí ohlásit, že: „This is 

the last photograph, thank you and good night.“ Opona zůstává otevřená a na podiu se začíná chystat 

DJ, který bude hrát až do rána v baru pro zábavychtivé zůstavší.  DJ začíná hrát moderní electroswing 

a poté i jiné „diskotékové hity“ typu „We are Family“ do Sister Sledge z roku 1979, takže v postatě 

půjde o další diskotéku, kterými Praha překypuje i na méně honosných místech, než je sál Royal. 

Chvíli po tři čtvrtě na dvanáct se odebírám do šatny, ale většina lidí se ještě velmi příjemně baví a 

postává u baru, nikdo nikam nespěchá a evidentně si chtějí dál užít páteční večer, který strávili 

v honosné iluzi přepychu a lehce pokleslé zábavy na úrovni.  
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Finální scéna představení – foto Bet Orten, z facebooku Prague Burlesque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3.2 Snapshot z Prague Burlesque Festival 10. a 11. 3. 2017 

K Vinohradskému sálu Royal na první večer festivalu nazvaný Pleasing night přicházím v 20.30 večer. 

Oficiální start akce je psán od 21.00, ale chtěl jsem mít ještě trochu času na pozorování lidí a 

prostředí. Již před vstupem jsou dvě otočná LED světla a lákají návštěvníky dovnitř, několik lidí 

postávajících a kouřících na ulici dávají tušit, co se tu dnes bude dít – muži jsou oblečeni v oblecích 

většinou s bílou košilí a vázankou a ženy v šatech jako ze dvacátých let. Nejvíc mě ovšem zaujme silně 

nalíčená asi padesátiletá žena v modrobílých latexových šatech s latexovou čepicí, na níž blikají 

plastikoví motýlci. Se svým kolegou u vstupu mluví anglicky. Vstupenka na jednu noc do standardního 

sektoru stála 590 Kč, do VIP blíže k podiu 990, případně si mohla skupina deseti lidí zarezervovat celý 

balkon s barmanským servisem vstupenkou Lounge za 15 000, na oba dva dny potom byly ceny 

standard 1 050, VIP 1 850 a Lounge 28 000. Možnost Lounge někdo využil pouze u druhého večera. 

Přímo u vstupu do Royalu je asi 20 lidí v řadě, muž ve smokingu s cylindrem a bílých rukavičkách 

pouští vždy skupinku po pěti lidech do foyer, kde se řeší lístky a páskování obecenstva. Ve frontě 

zaslechnu rozhovor páru kolem čtyřiceti o Prague Burlesque a ptám se jich, jestli chodí často a proč 

přišli sem, na což mi žena odpovídá, že: „Jsme viděli to normální představení párkrát a moc se nám 

líbilo, tak jsme se přišli podívat i na festival.“ Za chvíli už přicházíme na řadu, takže na delší rozhovor 

není čas. U pokladny říkám své jméno, platím 1 050 Kč za vstup na oba večery a dostávám pásku 

s číslem 069691 – jak příhodné pro show plnou sexuality. Že se bude jednat o něco úplně jiného než 

na běžných představeních souboru Prague Burlesque je jasné od samého začátku – v samém foyer 

stojí obří ptačí klec, v níž se mohou návštěvníci vyfotit, a taky tak činí, vedle ní stojí motorka se 

sajdkárou s nálepkou baru Bar and Books, kde se občas burlesque shows taky odehrávají, u zdi je 

vitrína s malou výstavkou pasties. V sále před šatnou stojí několik slečen u stolku s maketou 

dámských ňader, kde se v rámci kampaně Prsakoule návštěvníci mohou dozvědět více o rakovině 

varlat a prsou a děvčata kolem dvaceti je učí, jak provádět samovyšetření – na tuto kampaň plynul i 

výtěžek z prodeje obrazu, který posloužil jako vzor na plakáty na festival. Vedle okénka s šatnou je 

postaven bar a podává se zde pouze šampaňské, dvě deci za 200 korun, kolem prochází lidé zcela 

odlišní od těch, které jsem vídal na běžné show PB – je zde většina žen, řekl bych tak 70 %, a v téměř 

90 % jsou oblečeny nějak „stylově“. Až nyní si uvědomuji, kolik v sobě burleska nese významů jak 

módních i kulturních, jsou zde ženy oblečené jako z dvacátých let v dlouhých rovných šatech a 

s čelenkou s pírkem na hlavě, velice extravagantní moderní modely s výstřihem až k pupíku a 

lodičkách osázených stříbrnými ostny, rockabilly24 pár v polobotkách s neodmyslitelnými tetováními 

                                                           
24 Rockabilly je hudební styl, který proslavil zejména Elvis Presley, nyní se k němu váže i retro módní vlna 
napomádovaných vlasů, šlí a pin-up girls. 
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na ruce, malá, asi třicetiletá žena v gothic25 oblečení, asi dvoumetrový transsexuál v síťovaných 

punčochách, lodičkách na jehlách a bílém korzetu, několik pin-up girls, mladá žena, která má glitter 

třpytky po celém obličeji či malá černovláska ve zcela průsvitných černých šatech, pod níž se jí rýsují 

ňadra s pasties a maličkaté kalhotky.  

Na druhou stranu muži jsou většinou oblečeni jako do divadla – většina z nich má oblek či kalhoty a 

sako, v drtivé většině bílou košili a případně vázanku. Je tu několik výjimek s extravagantnějšími 

modely, jako je muž ve středních letech ve steam punkovém26 obleku s cylindrem, na kterém jsou 

svářecí brýle, a vínovém diftýnovém saku či vysoký muž s dlouhými blond vlasy, černě upravenými 

rty, namalovanými očními stíny, džinovou bundou, kraťasech a kozačkách na jehlovém podpatku. 

I úprava sálu je jiná než při Prague Burlesque Show. Celý prostor je zaplněn až k baru jedenácti 

řadami po dvanácti čalouněných křeslech, takže to dnes vypadá více oficiálně a jako v divadle, než 

když je prostor před podiem zaplněn stolečky. Křesla ovšem nejsou nijak těsně naskládána u sebe, 

každý má dost prostoru na nohy. Kolem stěn jsou navíc rozestavěné gauče, kam si také mohou 

návštěvníci sednout, žádné z míst není číslované, pouze uprostřed sálu je cedule s šipkami, kde 

doprava směrem k podiu je sektor označen VIP, dále od podia směrem k baru pak šipka doleva a 

nápis Standard. Krom ale toho, že VIP jsou blíže k podiu, se sezení od sebe nijak neliší. Sedám si do 

poslední řady úplně na kraj s dobrým výhledem jak na podium, tak na obecenstvo, a jelikož nejsou 

místa nijak číslovaná, odkládám si sem sako, jako to dělá většina lidí, co odchází na bar nebo se projít.  

Procházím Royalem a hledám, jestli třeba nepotkám nějaké známé tváře. Abych nepůsobil 

nepatřičně, jdu si k baru dát něco k pití – většina lidí pije koktejly nebo šampaňské, pivo je tu vidět 

skutečně zřídka, a když už, tak pouze ve třetinkách na nožičce. Na baru je fronta velká a čekám 

7 minut, než na mě přijde řada. Je to zejména kvůli tomu, že barmani nestíhají míchat takové 

množství koktejlů. Já si dávám třetinku toniku za 49 korun a vyrážím se podívat po Royalu.  

V sále zní reprodukovaná hudba, většinou bag band swing, zaslechnu Franka Sinatru i Ellu Fitzgerald. 

Se sklenkou v ruce procházím Royalem a koukám se na všechnu tu glitter nádheru okolo, ještě se 

podívám do patra, kde je další stánek s maketou ženských ňader, bar se šampaňským a maskérka, 

která návštěvníkům zadarmo dělá líčení z glitter třpytek. U balkonu, ve kterém sídlí technici – zvukaři 

a osvětlovači – a je zde Lounge místo, které je dnes prázdné, potkávám Davida. Je asi 20.55. Ihned se 

ke mně hlásí se sklenou šampaňského v ruce, ptám se ho, jak se cítí a jaká jsou očekávání, a on, 

viditelně nervózní i přes svůj milý a mírný projev, říká, že: „Tu není ani noha, přitom je to psaný od 

                                                           
25 Vlna gothic hudby byla populární zejména na konci osmdesátých let 20. století, v módě jde zejména o černé 
oblečení, černý makeup a doplňky s okultní tématikou.  
26 Styl, který spojuje sci-fi fantazie například Julese Verna z doby páry a viktoriánskou módu. 
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devíti, nevim, co řešili s těma lístkama pro tebe, vždyť je to všechno v pohodě. Snad teda ještě 

přijdou.“ Vzápětí za ním potkávám i jeho snoubenku Teréziu, která se ke mně taky velice mile hlásí, 

podává mi ruku a ptá se, jak se mám. Po krátkém, víceméně zdvořilostním rozhovoru musí jít za 

svými povinnostmi, já ještě chvíli korzuji Royalem a pak si jdu sednout na místo. Tam poměrně čile 

diskutuji se svými sousedy, dozvídám se, že to jsou fanoušci Bettie Blackheart (promotérky Helsinki 

Burlesque Festivalu) a přijeli až z Finska, žádné vazby na ni nemají, jsou zde pouze jako fanoušci. 

Vedle nich mladá žena říká, že je z Toulouse, je zde na dovolené a zajímala ji pražská burleska.  

V 21.32 se ztlumí v sále světla a hudba se změní – místo jazzových skladeb se ozvou lesní rohy a před 

oponu vchází do bodového světla David alias Sonny Vargas a Franziska Lötscher Jöhnk alias Koko La 

Deuce – stálice švýcarské burlesque scény. Tihle dva jsou „hosts“ dnešního večera. Že je zde 

obecenstvo seznámeno s tím, že jsou na burlesce, je znát úplně od začátku – jakmile vyjdou tito dva 

před oponu, všichni začnou nadšeně jásat, tleskat a pískat. Celá show je uváděna v angličtině, s tím, 

že jsou oba hostitelé ze Švýcarska, a toto je jejich národní hudba (David Jahn emigroval s rodiči 

během socialismu a ve Švýcarsku vyrostl a vystudoval). Chvíli mluví švýcarskou němčinou a potom za 

obrovských ovací uvedou první nesoutěžní pražský burlesque festival slovy: „It will be horny and it’s 

got to be dirty!“ Jakmile toto dořeknou, celý sál potemní, opona se rozevře, odhalí na podiu pouze 

stěnu z plexiskla s nápisem Prague Burlesque Festival, za kterou Sonny s Koko běží. Za stěnou se 

spustí stroboskop a do lesních rohů začne hrát Wagnerova Jízda valkýr a do sálu proniká mlha 

z mlhostroje. Před stroboskopem se odehraje bizarní stínové divadlo, kdy si Sonny za zvuku skladby 

z Wagnerovy opery bere asi půlmetrový „meč“, který je ve skutečnosti obří penis s varlaty místo 

záštity. Chvíli šermují, nakonec si ho bere Koko, která jím proklane Sonnyho rektum. Sonny padá 

k zemi a Koko vítězně tento penis vztyčí nad hlavu.  

Následně začíná celé gro festivalu. Při představování jednotlivých účinkujících se vždy střídají Koko a 

Sonny, po většinu času nejsou na podiu společně, Sonny je v představování o dost věcnější a 

systematičtější – vždy řekne, kdo přijde a odkud je, kdežto Koko přidává spíše historky ze svého 

života s daným účinkujícím („She’s my kind of trouble but I warn you, don’t drink with her – one time 

I drank with her I ended with a kiss tattoo on my buttcheek“ a následně ukazuje červený otisk rtěnky 

na své pravé půlce) a věcné informace, jako je země původu, ani neuvádí. Postupně se na podiu 

vystřídá 8 interpretů, většinou jde o „klasické“ burlesque číslo, při němž dívka či žena přijde na 

podium oblečená ve stylu dívek z plakátů od Muchy a na hudbu tančí či předvádí nějakou humornou 

scénku a u toho se svléká. Většina vystoupení má do deseti minut, přičemž se u většiny opakuje 

podobný vzorec – začne pomalejší a melancholičtější hudba na příchod, která trvá asi dvě tři minuty, 

a potom, co dívka odhodí svršky, většinou zamrzne, a jakmile začne druhá část scénky s daleko 

energetičtější hudbou (rokenrol, big band swing, jazz, později i elektronika) stává se z plaché dívky 
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dračice napodobující felační pohyby při sundávání saténových rukaviček a na konci točící třásněmi 

pasties připevněných na jejích ňadrech.  

Postupně se na podiu střídají dívky (a jeden muž) ze Švýcarska, Rakouska, ČR, Německa, USA a Finska. 

Z první poloviny vyčnívaly zejména čísla drag queen Sheily Wolf, která byla převlečená za Pepka 

námořníka, ulovila obří plyšovou rybu, kterou potom nemohla jako Pepek zabít, načež následoval 

striptýz až do přiléhavé kombinézy v tělové barvě s námořnickými tetováními. Poté, co si sundala 

masku Pepka, odtrhla rybě hlavu, z ryby vyndala krabičku se sushi, která začala na podiu jíst. Dalším 

číslem, které se vymykalo, bylo číslo Goodness Gratious, která jako jediná předvedla číslo se zpěvem, 

kdy se za zvuků písně „Good Morning“ z muzikálu Singing in the Rain z roku 1952 a za karikovaného 

vaření vajíček svlékala. Lidé na každé číslo reagovali v zásadě podobně – tleskáním a jásotem při 

každém odhozeném kusu oblečení, ale zdaleka největší úspěch měla česká performerka Angelina 

Angelic se svým krátkým a divokým vystoupením. Během čísla Lolity la Voy si všímám stojících lidí u 

dveří do sálu, kteří tancují na znějící rokenrol. Posledním číslem první půlky byli nestoři helsinského 

burlesque festivalu Betty Blackheart a Frank Doggenstein, kdy hudba byla stále velmi melancholická 

po celou dobu vystoupení a Betty se objevila ve svatebních šatech namalovaná jako zombie a Frank 

jako Frankenstein a topornými pohyby ze sebe sundávali své oblečení, aby nakonec pouze ve 

spodním prádle ulehli vedle sebe na podiu.  

Ve 22.38 Sonny ohlašuje pauzu, která bude trvat 45 minut, s tím, že si lidé mají dát „Champagne, but 

no beer!“ a v sále se ozývá hudba jako ze začátku. Jdu se trochu protáhnout a ihned mě zarazí jeden 

pár, okolo třicítky, kdy žena má na sobě bílé rovné šaty a rudé rukavičky až k loktům, kdežto její 

partner má oprané džíny, tenisky a šedou mikinu s kapucí.  

Poprvé si uvědomuji, že tu vlastně nejde jenom o nahotu a že je za tím vždy něco víc. Většina dívek 

jsou profesionální tanečnice, případně mají nějaký jiný obor a jsou vskutku talentované – jedna je 

vystudovaná loutkoherečka, jedna zas gymnastka, další výborná zpěvačka, případně je mnoho z nich 

velmi schopnými organizátory festivalů ve svých domoviných. Při scénce jde vlastně o originalitu než 

o nahotu – jak je zvolená hudba, jaká se k ní váže scénka, případně co má účinkující za další talent. 

Atmosféra mezi lidmi je výborná, zdá se, že většina sem přišla s tím, že ví co čekat a případně se zná, 

chválí si navzájem oblečení, boty a podobně. Během pauzy potkávám kamarádku a ptám se jí, proč 

přišla. Dostalo se mi odpovědi, že: „kamarádka z impra taky tancuje burlesku, tak jsme se přišli 

podívat, jaký to je v tom světovým měřítku“ a podobnou odpověď mi dává i několik dalších 

neznámých lidí – většina sem přišla, protože zná fenomén burlesky jako takový, ví co čekat a jak se na 

této show chovat. Lidé korzují Royalem v evidentně povznesené a milé náladě, muži i ženy postávají u 
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stánků s umělými ňadry a živě se zajímají o problematiku rakoviny, nahoře neustále někdo sedí a 

nechává se líčit třpytkami. Jde vesměs o dost uvolněný večer. 

Ve 23.37 začíná druhá půle, kdy v sále je stále světlo ale Koko a Sonny procházejí s bezdrátovými 

mikrofony po sále, sedají si na volná místa a střídavě se ptají lidí, vedle nichž sedí, odkud jsou a jak se 

baví. Celé je to velice neformální, Koko si žádá od jedné dívky telefonní číslo, čemuž se zbytek sálu 

směje, nakonec sál ztemní a Sonny si bere mikrofon a dává ho k vystrčenému zadku Koko a plácá jí 

dlaněmi po něm, přičemž zvuky z tohoto konání přenáší mikrofon přímo do sálu. Potom nastupuje 

podobné schéma jako z první půlky, jen charakter vystoupení se drobně liší – v první půlce šlo spíše o 

vtipné či lehké scénky s hudbou buď jazzovou, soulovou či rokenrolovou, druhá půlka je o dost 

avantgardnější. První číslem byla píseň „Son of a Preacher Man“ od Dusty Springfield, nepříliš zdařile 

zazpívaná českou dívkou Fedorou, která pouze zpívala a nesvlékala se, potom se ale charakter hudby 

mění a většina čísel ze začátku druhé půle používá poměrně tvrdou elektronickou hudbu, kdy 

například kanadská tanečnice Fifi Fantom tančí na jungle hudbu v duchu spíše velmi moderního tance 

bez úsměvů a smyslné lascivnosti. Celé její vystoupení umocňuje stroboskop a je to pro mě jedno 

z nejsilnějších čísel celého festivalu. Že se festival dostává do svého velkého finále je vidět jak na 

lidech, kteří již posilněni alkoholem dávají daleko větší průchod svým emocím, tak i na výběru scének 

– jsou originálnější a zároveň jsou ohlašováni headliners festivalu. V druhé půli také nastoupí jeden 

z mála boylesque performerů festivalu Pretty Boy Rock z USA, který na scénu přijde oblečený jako 

Napoleon a na podiu nejprve odhalí nafukovací pannu, která má na sobě napsáno Austria, již naoko 

zavraždí, a za neustálého svlékání pak odhalí druhou s nápisem Russia, která naoko zmlátí jeho. Po 

něm nastupuje druhý duet večera v podání XO Sisters ze Švédska, které mají obě mikrofonní porty a 

během energického striptýzu v rámci scénky, kdy utíkají s pytlem na kterém je napsáno „COCAINE“, 

zpívají medley z klasických rockových písniček jako je „Breaking the Law“ od Judas Priest nebo „Run 

to the Hills“ od Iron Maiden. Nakonec vystupují dvě velká jména burlesky – afroameričanka Pearl 

Noire, která předvádí klasické burlesque číslo za bluesové písně „I’m a Woman“ a macaté černošce 

nemůže nikdo v sále upřít pořádnou dávku toho, co bych nazval „soul“ – ač jde o poměrně fádní číslo 

a tyto ženy nikdy nebyly můj typ, srší z ní sex appeal a určitá zdravá feminita. Uvědomuji si, že všichni 

z performerů jsou „jen“ stage persons, ale na podiu jsou to hvězdy, kdy oplývají sebevědomím a není 

vlastně těžké kouzlu tohoto pozlátka propadnout, ať už dotyční vypadají jakkoliv. Na závěr vystupuje 

Australanka Imogen Kelly, jejíž drobná bílá blond postava je předešlým číslem trochu zastíněna.  

Nakonec těsně před jednou hodinou ráno Koko a Sonny ohlašují konec prvního dne a představují 

všechny performery večera, kteří přicházejí na podium se uklonit a čekají a tleskají dalším, stejně jako 

celý sál, který bouří při každém dalším jménu, nejvíce ovšem při představení Angeliny Angelic a Pearl 

Noir. Nakonec se všichni srazí do jednoho chumlu a nechávají se fotit, nad podiem vybouchnou 
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konfety, které padají na tuto skrumáž různě oblečených těl a první den festivalu končí. V sále ještě 

hraje hudba a je možnost si objednávat na baru, já se ale po tomto zážitku odebírám domů. 

S různými pocity, ale ještě větší zvědavostí, co se bude dít zítra.  

 

Finále prvního večera – foto Jean Paul Bichard 
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Poučen z předchozího večera jsem se na druhý den festivalu s názvem Ingenious night vydal trochu 

později – k Royalu jsem dorazil pár minut po deváté hodině. Oproti včerejšku se nic nezměnilo, jen 

před vchodem přibylo krom led světel ještě staré auto, také s reklamou na Bar and Books na dveřích, 

zato před vchodem již nebyla žádná fronta. Dveře mi úslužně otevřel ten samý muž v obleku 

s cylindrem jako včera, na pokladně mě bez problémů přepáskovali z červené na žlutou pásku pro 

dnešní večer a zamířil jsem rovnou k šatně.  

Co mi hned nemohlo uniknout, byla velká účast lidí ze včera – potkávám „staré známé“ – rockabilly 

pár, vysokého transsexuála, Finy ze včera, steampunk muže a další. Na rozdíl od včera, kdy všichni 

nejspíše čekali, co se bude dít a jak vše dopadne, panuje dnes již od začátku o mnoho uvolněnější 

atmosféra – z reproduktorů se line hudba Louise Armstronga a již teď někteří lidé tančí v uličkách. 

Díky mému pozdějšímu příchodu jsou všechna křesla obsazena podobným způsobem jako včera – 

vypadají prázdně, ale buď jeden člověk hlídá pro ostatní či jsou na nich pohozeny nějaké svršky. Už si 

říkám, že dnešní večer strávím vestoje, když u baru uvidím pár na barových stoličkách u vysokého 

stolu mezi poslední řadou křesel v hledišti a barem, kteří mají dvě další židle volné. Ptám se, jestli 

někoho čekají a oni že ano, ale jednu židli si vzít mohu.  Šťastně si na ní majetnicky pověsím sako a 

jdu se podívat po Royalu před začátkem show.  

V prvním patře opět narážím na Davida, který mě velice mile zdraví a ptá se: „Zase tady?“ Odpovídám 

mu, že si to přece nemohu nechat ujít. Usměje se a spěchá za svými povinnostmi. V interiéru se 

v zásadě nic moc nezměnilo, v prvním patře je opět stánek s maketou ňader od iniciativy Prsakoule, 

ta samá maskérka, která líčí návštěvníky glitter líčením, dole to samé. Chvíli před půl si jdu sednout 

na místo.  

V 21.35 sál potemní a ozve se stejná švýcarská hudba jako včera. Na scénu opět vchází Koko a Sonny 

a vítají lidi zcela stejnou scénkou jako předešlý večer, nechybí ani útěk na podium a scénka s obřím 

pyjem za zvuků Jízdy valkýr, tentokrát ale „mečem“ proklane Sonny Koko, která nemohoucně padá 

k zemi. Potom opět nastává již „tradiční“ přehlídka performerek a performerů, kdy je uvádějí Koko a 

Sonny podobně jako předešlý večer – Sonny velice věcně, Koko spíše familiérně. Již od začátku se mi 

Koko zdá být v ještě více rozšafné náladě než včera a častěji také drží buď sklenici se šampaňským či 

malou lahvičku piva.  

Prvním vystupujícím byla Švédka Frauke, která zpívala švédskou písničku, poté Češka Therese Rosier, 

Norka Kiki Chari, René Rebel z USA, Rakušanka Kalinka Kalašnikov, která přišla s parohy na hlavě a za 

zvuků písně „Bang Bang“ od Nancy Sinatra jako srna zemřela při výstřelu, aby potom tančila s rudými 

fáborky kolem prstů, Finka Theodora Rex na píseň „Can‘t take my eyes off you“ od Frankieho Valliho 

přišla v klobouku ve tvaru obřího oka a při svlékání vždy odhalila další část oblečení ve tvaru očí či na 
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něm byly nějaké oči připevněny. Po ní přišel jediný mužský účastník dnešní show Gasiu z Polska. 

Hudba se z příjemného popu změnila na tvrdou německou elektroniku z 80. let, a v Gasiovi jsem 

ihned poznal nalíčeného muže ze včera. Uprostřed vystoupení sešel z podia do publika, kde mu 

plešatý návštěvník musel sundat krátké džínové kraťasy, za což si vysloužil polibek na temeno, a Gasiu 

se již jen v drobných slipech a botách na jehlovém podpatku vrátil na podium, kde si vzal rudá 

andělská křídla, plechovku piva a na závěr svého vystoupení se celý polil. V tu chvíli jsem si uvědomil, 

že vlastně nechápu, proč na takové show jsem, a mísily se ve mně různé pocity – byl jsem zcela 

fascinován vynikajícím tanečním vystoupením, které mělo skvěle synchronizovanou hudbu, tanec i 

světla, ale zároveň se pohled na vypracované tělo tanečníka polité pivem mému heterosexuálnímu já 

v zásadě příčilo. Nakonec jsem zjistil, že mě vůbec fascinuje, že mě to fascinuje, ale neubránil jsem se 

nadšenému potlesku jako celý sál a považuji toto vystoupení za jedno z nejlepších z celého festivalu.  

Vrchol čísla – foto Jean Paul Bichard 
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Po Gasiovi přišlo další číslo, kdy se na podiu objevila performerka uvedená jako Mona Lisa, která byla 

vlastně pouze obřím rámem s dírou na obličej a za zvuků medley písní o Moně Lise strhávala z rámu 

obrazy, pod kterým byl vždy další, který odkazoval k dané písni. Posledním z obrazů byl pouhý nápis 

„FUCK OFF, GENTLEMEN PREFER BLONDES“, a zpoza rámu se vynořila Sheyla Wolf v blond paruce. Po 

těchto dvou číslech vystoupení Italky Lady Francescy vyznělo i přes přehršle glitteru, který rozsévala 

všude, poněkud fádně. Na scénu se potom vrací Koko a mluví právě o glitteru, že pokud jste 

„burlesque person“, tak váš partner a všichni si musí zvyknout, že glitter je úplně všude „and we call 

it burlesque herpes“. Koko také představuje „stage girls“, které vždy v kostýmech komorných 

v krátkých sukních uklízejí svršky a jiné propriety, které účinkující zrovna odhodil a říká, že to jsou 

„hardworking showgirls.“ Poté v 22.50 ohlašuje pauzu.  

Během přestávky se opět toulám Royalem a snažím se seznámit či dostat z lidí nějaké informace. 

Slečny u makety ňader mi nepřekvapivě řekly, že tam jsou brigádně a že o festivalu neměly ani 

potuchy, případně o tom, co to burleska je, ale že je příjemně překvapilo, že lidé mají o jejich věc 

velký zájem. Jinak většina lidí zde ví, na co přišla, ví jak se chovat, případně jsou sami účinkující. Ve 

23.35 začíná druhá půle. 

První performerka – Anja Pavlova z Ruska, byl návrat do „běžné“ burlesky – retro hudba a striptýz. 

Ovšem již druhá Kitty Villen z Rumunska překvapila tím, že si z vlasů vyndávala jehly, na nichž byla 

připevněná srdíčka a tyto jehly si pak zabodávala při tanci do ruky. Mezi tím již notně rozjařená Koko 

při představování další performerky přišla v dlouhých černých šatech, které měly odhalená záda a 

navíc jí zakrývaly pouze půlku pozadí, mezi jehož půlměsíce si posadila skleničku a za vyprávění 

příběhu o tom, co se všechno musela naučit, aby mohly její děti chodit do soukromé školy, si z lahve 

piva lila po zádech tento nápoj rovnou do sklenice mezi svými půlkami. Za obrovského potlesku tuto 

sklenici dala někomu v publiku a okomentovala to: „Thank you mummy!“ Po ní za obrovského jásotu 

nastoupila Češka a koproducentka festivalu Miss Cool Cat, která předvedla cirkusové číslo s pliváním 

a polykáním ohně, a Australanka po ní zas na konci svého vystoupení roztočila vlastním tělem asi 30 

obručí. Po ní nastoupila Norka Knockout Noir, která sice vypadala spíše jako velmi macatá Mexičanka, 

ovšem předváděla nadobyčejné gymnastické kusy a na závěr svého vystoupení, kdy už jsem si myslel, 

že bude konec, přispěchala ze zákulisí s lahví šampaňského, kterou začala divoce lomcovat. V tu chvíli 

jsem si říkal, že to přece neudělá, že těch rozlitých nápojů po různých částech těla dnes už bylo dost, 

a za chvíli mě vyvedla z omylu, protože celou lahev vystříkala na svá obří ňadra. Po tomto vystoupení 

přispěchaly s mopy stage girls a za komandování Koko začaly podium uklízet. Koko odněkud přinesla 

pár ubrousků a vzala za ruku muže, kterému ony ubrousky dala, aby taky vytíral, ovšem tento 

návštěvník se dvakrát zapojit do show nechtěl, a tak pouze hodil ubrousky na zem a párkrát po nich 

smýknul botou, načež ho Koko z podia vyhodila a nasměrovala zpět ke křeslům. Na již suché podium 
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se poté vrátily XO Sisters, které namísto drsných oblečků ze včera zpívaly píseň „Do You Like 

Pinacolada“ Ruperta Holmese a jedna byla oblečena jako obří ananas a druhá jako obří kokos. Po nich 

už přišly dvě headlinerky festivalu jako včera – Australanka Imogen Kelly, která v přestrojení za 

Karkulku prvně bloudila za melancholické hudby lesem a na ruce měla velkého plyšového vlka, který 

ji ohrožoval, načež ho naoko zabila a poté za zvuků rockabilly písničky „Little Red Riding Hood“ od 

skupiny The Meteors odhodila svůj červený plášť a z ustrašené Karkulky se stala sexuální dračice. Jako 

zcela poslední se objevuje Pearl Noir, která asi i díky včerejšímu číslu má o aplaus postaráno od 

začátku do konce svého vystoupení, kdy se svléká z bílého body.  

Opět je téměř jedna ráno a Sonny a Koko představují úplně stejným způsobem jako včera všechny 

performery dnešního večera, jásot a pískot nebere konce, Koko smutně dodává, že: „Every orgasm 

comes to an end, but you know what they say – you live only once, but if you live to the fullest, it’s 

enough!“ Na to bouchnou konfety a přichází hromadné focení podobné tomu včerejšímu. Atmosféra 

je stále výborná a většina lidí ještě zůstává a objednává si na baru, já ale stržen večerem odcházím 

vstříc vinohradské tmě.  

Finále druhého večera – foto Jean Paul Bichard. 
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3.3 Místo – palác Royal 

Celá show se odehrává ve zrekonstruovaném prvorepublikovém sále bývalého biografu Maceška, 

resp. Illusion, v Paláci Maceška na pražských Vinohradech. Kino bylo otevřeno v roce 1929 

významným pražským uzenářem Emanuelem Maceškou a patřilo svého času k největším a 

nejmodernějším v Praze. Původní záměr bylo sice v nově vytvořeném sále udělat divadlo, nicméně 

když Emanuel poznal, jak „jsou herci hádaví, rozhodl se pro tehdy moderní biograf.“27 O tom, že se 

tento biograf těšil velké popularitě, svědčí i fakt, že „mnozí návštěvníci se na vyprodaná představení 

nedostali.“28 Během druhé světové války byl biograf stejně jako mnoho domů v okolí poničen 

americkým bombardováním. Nakonec uzenář Maceška již v roce 1945 pozbyl všech vlastnických práv 

na základě Benešových dekretů a biograf byl předán Státnímu filmovému podniku.29 V padesátých 

letech se biograf Maceška přejmenoval na Kino Bystrica a později na Illusion, které ještě 

v „osmdesátých letech bylo populární hraním starších českých filmů.“30 Po roce 1989 bylo kino 

vráceno rodině Maceškových, kteří budovu i sál vlastní dodnes. Do roku 2000 kino provozoval Pražský 

filmový podnik, po jehož rozpadu bylo kino na dva roky zavřené a nakonec ho inovované otevřel po 

dohodě s majiteli filmař Miloslav Šmídmajer. Kino jako takové nakonec kvůli úbytku diváků 

definitivně zavřelo v roce 2006.  

Poté sál v Maceškově paláci několikrát změnil pronajímatele, jedním z nich byl i herec Pavel 

Trávníček, poté se ze sálu stala „páteční a sobotní diskotéka s projekcema“31, pak byl sál pronajat 

operními pěvci, kteří zde chtěli mít „prostor pro sebe a své přátele.“ 32  Od roku 2014 je 

pronajímatelem Francouz Jean – Christophe Gramont, jež stojí i za poslední rekonstrukcí sálu i za 

změnou jména z Illusion na Royal, jako „dokreslení královského statutu této městské části, která je 

nerozlučně spjata s érou Karla IV. a slavných královských vinohradů, které zde nechal založit.“33. 

Rekonstrukce samotná byla zadána architektce Renatě Slámkové, která se „snažila sálu vrátit eleganci 

tolik ctěné první republiky a stylem secese, které sladila s moderní dobou a do kterých vpracovala 

potřebné vymoženosti 21. století. 34“ V interiéru se zachovaly i původní prvky z dvacátých let, jako 

jsou obkládané sloupy, mramor na schodišti, vitráže v oknech či broušená světla. Snaha se co nejvíce 

                                                           
27 https://zpravy.aktualne.cz/domaci/legendarni-kino-illusion-
dopromitalo/r~i:article:66635/?redirected=1496486782 datum přístupu 3. 6. 2017 
28 http://www.leroyal.cz/ datum přístupu 3. 6. 2017 
29 http://www.leroyal.cz/o-royalu/ datum přístupu 3. 6. 2017 
30 https://zpravy.aktualne.cz/domaci/legendarni-kino-illusion-
dopromitalo/r~i:article:66635/?redirected=1496486782 datum přístupu 3. 6. 2017 
30 http://www.leroyal.cz/ datum přístupu 3. 6. 2017 
31 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 7. 11. 2016 
32 ibid 
33 http://www.leroyal.cz/ datum přístupu 3. 6. 2017 
34 http://www.leroyal.cz/o-royalu/ datum přístupu 8. 11. 2015 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/legendarni-kino-illusion-dopromitalo/r~i:article:66635/?redirected=1496486782
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/legendarni-kino-illusion-dopromitalo/r~i:article:66635/?redirected=1496486782
http://www.leroyal.cz/
http://www.leroyal.cz/o-royalu/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/legendarni-kino-illusion-dopromitalo/r~i:article:66635/?redirected=1496486782
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/legendarni-kino-illusion-dopromitalo/r~i:article:66635/?redirected=1496486782
http://www.leroyal.cz/
http://www.leroyal.cz/
http://www.leroyal.cz/o-royalu/
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přiblížit ideji starého kina se dotkl i vybavení – červená křesla v sále a i další nábytek byl vyroben tak, 

aby „splňoval novodobé požadavky komfortu a přitom vyzařoval šarm a styl starého biografu.“35 

Marketing místa a i celé Prague Burlesque Show je tedy jednoznačný. Silně cílí na nostalgické cítění, i 

výzdoba na balkoně s plakáty starých prvorepublikových filmů se zde snaží vytvořit iluzi vznešenosti a 

elegance první republiky, jak ji návštěvník může znát z filmů pro pamětníky. Nejen tedy prostředí 

sálu, ale i další prvky show, jako jsou například klasická burleskní čísla, se snaží obecenstvo „přenést“ 

do „zlatých časů“ první republiky, kdy – jak je psáno v propagačních materiálech – „patřila Praha 

k nejbohatším a nejkulturnějším městům v Evropě, měla největší filmové ateliéry dosahujících kvalit 

Hollywoodu, vrcholnou éru slavil vaudeville, kabaret a samozřejmě i burleska“,36 případně to, že se 

pobyt v biografu „podobá cestě do zlatých časů První Československé republiky [sic].“ 37 To, že jde o 

iluzi vnímají i sami performeři, protože „v dnešní době lidi hodně vyhledávají tu retro burlesku kvůli 

tomu, že mají jakoby chuť se navrátit k těm starejm časům, kdy to bylo všechno pomalý, a teď je to 

v našich hlavách hrozně idealizovaný. Všechno bylo hezký, měli všichni hezký účesy, byli hezky 

oblečený, chovali se k sobě hezky.“38 

3.4 Prague Burlesque Show v rámci světové burlesky 

V této části srovnám trendy světové burlesky a to, jak vypadá Prague Burlesque Show. Z dat budu 

využívat zejména svou návštěvu Prague Burlesque Festivalu, který byl světovou přehlídkou 

burleskního umění a vypadal jako většina světových burlesque show, mé návštěvy regulérních show a 

rozhovorů se členy Prague Burlesque Show. Dalším zdrojem jsou mí přátelé z Británie, kde je burleska 

údajně „na každým rohu.“39 

Jak říká David Jahn, Prague Burlesque Show je „jediná show v Evropě, jedna z mála na světě, která 

hraje týdně, jednou za týden v takovémhle prostoru.“40 Pravidelné Prague Burlesque Show se tedy od 

typické světové show v několika obhledech liší, v některých ovšem přesně zapadá do světového 

burlesque prostoru.  

1. Pravidelnost a stálost představení  

Zatímco ve světě je burlesque show de facto varietním uměním, kde na sebe navazují scénky 

jednotlivých performerů bez větších spojujících prvků, krom například postavy konferenciéra, 

Prague Burlesque Show zachovává pátek co pátek přesný sled scének podle jednotného 

                                                           
35 ibid 
36 http://www.pragueburlesquefestival.cz/ datum přístupu 4. 3. 2017 
37 http://www.leroyal.cz/o-royalu/ datum přístupu 8. 11. 2015 
38 Z rozhovoru s Lady Mousselycou 31. 5. 2017 
39 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 7. 11. 2016 
40 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 7. 11. 2016 

http://www.pragueburlesquefestival.cz/
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scénáře. Jedinou výjimkou jsou čísla hostů, kteří jsou zrovna do Prahy pozváni, či jsou 

burleskními umělci na turné. V tom případě se zruší jedna nebo dvě scénky z pravidelného 

programu a nahradí se scénkami hostujícího performera. A ačkoliv má Prague Burlesque 

Show daný „vývoj a to celý do sebe zapadá“41, i tak je show velmi verzatilní a dá se i 

s divadelně přesným sledem pracovat. Ovšem styčné body show, jako je začátek, olia, či 

finále, zůstávají vždy stejné. 

 

2. Návštěvníci 

Ač v Praze soubor funguje již deset let, tak burleska začíná svou popularitu získávat až v poslední 

době („začali jsme to tu dělat před deseti lety a nikdo nevěděl, teď řeknu burleska a všichni vědí, což 

je super“42) a tento vzrůst popularity je znát i na návštěvnících. Jak ze svého pozorování, tak i 

s rozhovory jak s účastníky show tak i performery, bylo na první pohled znát, kdo o burlesce již slyšel 

a kdo na ni jde poprvé. V zahraničí, resp. v zemích, kde je již burleska známým žánrem, návštěvníci 

většinou vědí, jak se chovat. Většinou se sami a rádi stávají součástí show, přesně, jak tomu bylo na 

Prague Burlesque Festivalu, kdy publikum seznámené s touto uměleckou formou již od začátku 

tleskalo a hulákalo při každém čísle a každém odhozeném kusu oblečení i bez toho, aby jim to 

konferenciéři vysvětlovali. Většina návštěvníku regulérních show Prague Burlesque zde byla poprvé a 

na popud známých, jak mi potvrdili mí respondenti z řad publika, tak i Lady Mousellyca, protože „na 

burlesku jdou spíš lidi zvenku, co jim řekli kámoši: ‚pojď, to je dobrý‘“43, případně jak říká Miss Cool 

Cat, že lidé: „ani častokrát neví, na co jdou“44, kdežto poučené publikum z festivalu je „audience easy 

to entertain.“ 45  Na běžných shows bývá publikum daleko méně odvázané, případně jde na 

představení spíše jako do divadla. Obecně se regulérní show více rozjíždí až v druhé půli, kdy si lidé už 

trochu zvyknou na tento druh zábavy nebo jsou více posilněni alkoholem (případně obojí). Obecně se 

tedy dá říci, že pražské publikum je daleko méně seznámené s burlesque uměním, než publikum 

zahraniční.  

3. Ideologické hodnoty  

Jak bylo již řečeno v historické části, neo-burleska se ideologicky silně pojí s genderovou rovností, 

feminismem, tvořením komunit a DIY přístupem. V zemích, kde je burleska etablovaným uměním a 

                                                           
41 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 7. 11. 2016 
42 Z rozhovoru s Lady Mousselycou 31. 5. 2017 
43 ibid 
44 Z rozhovoru s Miss Cool Cat 5. 6. 2017 
45 ibid 
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tudíž není tolik vzdálená principům, na kterých neo-burleska vznikla, jsou tyto tendence silnější než u 

nás, kdy ani návštěvníci Prague Burlesque Show ani samotní performeři nevyjadřují explicitně 

například svou homosexuální orientaci či identitu, jako tomu je v zahraničí, případně jak tomu bylo 

v rámci Prague Burlesque Festivalu nebo jak je tomu v Berlině, kde show pro 600 lidí uvádí známá 

drag queen Sheila Wolfe. Ač na svých stránkách Miss Cool Cat propaguje Prague Burlesque Festival 

jako „nesoutěžní burlesque happening, který by měl spojovat otevřené jedince s respektem 

k genderové rovnosti“46, tak na tzv. feministickou burlesku mají společně s Davidem jasně daný názor 

(„jsem producent, který pomohl vytvořit nejlepší podmínky pro burleskní tanečnice – jsem tedy 

feminista“47). Říkají, že burleska sama o sobě je feministická, nicméně je třeba oddělovat „burlesku 

amatérskou (feministickou) a burlesku profesionální (showgirls).“48 Miss Cool Cat zde přizvukuje, 

protože dle ní má mít burleska „nějaký standard, aby to byla dobrá show. Musí to mít skvělou hudbu, 

nápad, příběh, make-up, vlasy, musí to mít nějakej standard, aby to byla show girl pro mě. A občas je 

to dost takový: ‚tak si uděláme show, feminismus a tohle.‘ […] Ale feminismus pro mě není, že ze 

sebe nebudu vytvářet objekt sexuality nebo krásy. To, že to ze sebe děláš je v pořádku, tu pozornost 

strháváš na sebe. Ale musí to mít standard, tam se rozlišuje ta profesionalita a hobby. A já chci dělat 

profi burlesku.“49  

Podobně jako ve světě je to i s DIY přístupem. I Prague Burlesque jako skupina je autonomní, co se 

týče marketingu, organizování show, vymýšlení scének, propagace či vytváření programu. Každý ze 

souboru přichází se svými schopnostmi a pracuje společně s kolektivem. Například propagaci 

festivalu „dělala Terka s Davidem a já jim dělala webovky50“. Výběr hudby do scének, případně jejich 

vymýšlení a příprava šatů, je zcela na performerkách – svoje kostýmy vyrábějí nebo spoluvyrábějí 

samy („teď si je začínám dělat sama, ale mám na to i Devu Neronu, ta dělá korzety a dělala mi i 

kostým“51), případně je dopracovávají („já taky třeba kamínkuju kostýmy a tak. Je to super, když to 

někdo umí udělat, já nejsem moc crafty, moc šikovná. Ale chci to mít hezký na těch detailech, 

dodělávám si věci a sama je vymýšlím“52). Někdy je výroba kostýmu i určitá nutnost kvůli financím: 

„hodně burlesek co neměly peníze, tak si začaly šít a teď jsou designérky.“53 Dokonce i dovednosti, 

které performerky při svých vystoupeních používají, se učí samy, jako Miss Cool Cat akrobacii, baletní 

figury jako Lady Mousellyca, která „se na těch baletních špičkách Anička naučila sama.“54 Návštěvníci 

                                                           
46 http://www.misscoolcat.com/p/about_1227.html datum přístupu 31. 5. 2017 
47 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 25. 5. 2017 
48 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 25. 5. 2017 
49 Z rozhovoru s Miss Cool Cat 5. 6. 2017 
50 Z rozhovoru s Lady Mousellycou 31. 5. 2017 
51 ibid 
52 Z rozhovoru s Miss Cool Cat 5. 6. 2017 
53 ibid 
54 Z rozhovoru s Robertem Wünschem 31. 5. 2017 

http://www.misscoolcat.com/p/about_1227.html
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regulérních pražských show ovšem tyto ideologické hodnoty častokrát nevidí nebo by je ani 

nenapadlo je s burleskou spojovat. 

Další zásadní hodnotou je pospolitost burlesque scény. Ač i v tomto oboru vládne konkurenční boj, 

zejména mezi burlesque skupinami v rámci jednoho města či jedné země (jako to je u konkurenčních 

souboru Prague Burlesque a Bohemian Burlesque), dá se říci, že světová burlesque scéna je silně 

propojena vazbami aktérů, performerů a promotérů a není problém si domluvit vystoupení 

v podstatě kdekoliv, kde se pořádají burlesque show. I v burlesque světě ovšem existují určité směry, 

takže „je to oddělený, podle toho jakou show děláš, ale všeobecně je to subkultura, která funguje 

jako společenstvo, jedeš do nějakýho města, jdeš na burlesque show, přespíš u nich a takhle to 

funguje.“ V podstatě stačí „napsat a můžeš tam vystupovat.“55 Většina mých respondentů tuto 

burlesque síť a komunitu vyzdvihuje jako jednu ze základních priorit, kvůli které burlesku jako 

takovou dělají, protože ona komunita je „čistá, milá a drží pohromadě.“56 

4.  „Burlesque identity“  

Drtivá většina burlesque umělců má oddělený burlesque a svůj občanský život. Zcela 

profesionálních burlesque umělců, kteří by se věnovali pouze burlesce je i ve světovém měřítku 

velmi málo. Většina z performerů má burlesku jako hobby, jako další zdroj příjmů či obojí. 

K oddělení těchto dvou světů napomáhá taky vytváření charakterů a „stage persons“, které mají 

své burlesque jméno a dokonce i celý burlesque příběh, jak je tomu například v případně Davida 

Jahna a jeho alter ega Sonnyho Vargase. Proč a jak si volí umělci své nové jméno, by mohlo být 

otázkou zcela samostatného výzkumu, založeného na zkoumání identity. Jména ovšem jsou 

většinou ve světových jazycích ze zemí, kde burleska hrála velkou společenskou případně zábavní 

roli jako je Perle Noire, Bettie Blackheart, Koko La Deuce, či mají nějakou kulturní či popkulturní 

konotaci, jako v případě Franka Doggensteina či Kalinky Kalashnikov. Svá reálná jména (která 

ovšem zní burlesque), ve světě používají pouze boylesque performer Russel Bruner a Australanka 

Imogen Kelly. V českém kontextu jde zejména o to, aby jména zněla světově, protože „Terézie 

Bělčáková by znělo divně“57, případně „by znělo divně, kdyby mě vyhlašovali a říkali: ‚To je 

Anička!‘“ Jinak ovšem volba burlesque jména je snahou performerů, aby „zaujali a zároveň 

zachovali anonymitu – jde přeci jen o erotiku a nechceš, aby tě uháněli úchylové“58, nebo „se 

schováváš před veřejností, když máš normální zaměstnání.“59 Ne však každý performer svůj 

                                                           
55 Z rozhovoru s Robertem Wünschem 31. 5. 2017 
56 ibid 
57 Z rozhovoru s Miss Cool Cat 5. 6. 2017 
58 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 25. 5. 2017 
59 Z rozhovoru s Miss Cool Cat 5. 6. 2017 
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charakter bere jako něco, za co se musí schovávat, jako určitou masku, protože: „Když člověk 

vleze na to podium, tak se odhalí. Odhalí co je v něm, nebojí se to dát najevo. […] Když já vyjdu 

ven, tak jsem na tom jevišti a musím ze sebe dostat to nejlepší. A to je ze mě, to žádná maska 

není.“60 V zásadě je tedy výběr jména hravá a kreativní záležitost vytváření si nové reality, 

protože většinu performerů prostě „baví to alter ego.“61 Jak ale říká David, možná se již situace 

obrací a s performery typu Imogen Kelly a Russel Bruner, kteří přiznávají svou vlastní identitu se 

role stage persons bude měnit a „může to být statement – nemusíme se již schovávat.“62 

 

3.5 Ústřední postavy Prague Burlesque 

Sonny Vargas 

Zakladatel souboru David Jahn má i kvůli svým výstupům v zahraničí nejpropracovanější stage 

identity v rámci Prague Burlesque. Jeho alter ego, vždy napomádovaný lev salonů s pečlivě 

upraveným knírem a černými brýlemi Sonny Vargas, je rodilý Panamec, jehož umělecký život začal, 

když v jedenácti letech poprvé navštívil Las Vegas. „Tam poté vzal kapesné od svého strýce Noriegy a 

zamířil do kasina, kde viděl vystoupení českého umělce Karla Gotta a Sonny ihned věděl, že se chce 

také stát velkým zpěvákem. Rozhodl se proto přestěhovat do České republiky a udělat kariéru jako 

konferenciér varietní show. O jeho romantických dobrodružstvích by se dala napsat celá kniha a jeho 

historky se staly nedílnou součástí jeho slavných show.“63 

Dalo by se říct, že David Jahn doopravdy je – nebo minimálně má již od narození předpoklady být – 

svým vlastním alter-egem. Syn slavného českého rockového a jazzového hudebníka Karla Jahna a 

jeho ženy Hany se narodil v emigraci ve Švýcarském Curychu. Jeho babička a pradědeček byli operní 

pěvci, takže k hudbě měl od malička blízko, ale v Curychu a poté v Praze vystudoval grafické školy. Po 

svém návratu do České republiky se etabloval na hudební scéně a byl členem kabaretu kolem 

zpěváka a performera Sámira Hausera s názvem Zlatá kozačka.  

Založení Prague Burlesque v roce 2007 by se mohlo zdát jako logické vyústění všech Davidových snah, 

od roku 2017 je se svou snoubenkou Teréziou Bělčákovou pořadatelem Prague Burlesque Festivalu. 

                                                           
60 Z rozhovoru s Lady Mousellycou 31. 5. 2017 
61 ibid 
62 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 25. 5. 2017 
63 http://www.pragueburlesquefestival.cz/ datum přístupu 2. 6. 2017 
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Sonny Vargas – fotka zaslána umělcem 
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Miss Cool Cat 

Drobná zrzka Terézia Bělčáková aneb Miss Cool Cat je druhou nejdůležitější osobou v souboru. 

S Davidem Jahnem tvoří snoubenecký pár, oba v souboru vystupují a zároveň svou show produkují, 

stejně jako Prague Burlesque Festival. Její umělecké jméno vzniklo vlastně náhodou, když ještě bez 

zkušeností s  vystupováním v burlesce musela rychle zaskakovat za jinou umělkyni: 

„Šli jsme kolem prodejny hudebních nástrojů a byl tam nějaký kopák64 a bylo tam ‚Coolcat‘ napsaný.  

‚Miss Cool Cat,‘ říká David, ‚máme.‘ A Cool Cat no, je to takový rokenrolový, některý lidi by řekli, že to 

je možná moc striptérský, v Německu mi to řekli tohle, ale mně se to líbí, je to ten rokenrol, 

padesátky, fetiš a tak.“65 Mimo soubor ještě dělá marketing pro designový časopis, v souboru jako 

takovém se stará zejména o PR a produkci. Její úkol je „shánět peníze a starat se o komunikaci“.66 

Možná i proto je společně s Davidem Jahnem ze souboru nejvíce „vidět“ – z absolventky 

matematického gymnázia se stala profesionální burleskní umělkyně a společně s Davidem 

nejpropracovanější stage person.  

„Miss Cool Cat je jako koktejl erotiky, stylu a humoru. Drzý, ale sofistikovaný. Ať už drží Bibli nebo se 

koupe v obřím svatém grálu, zůstává nesvatou ženou (což je i její oblíbené číslo). ‚Nezapomenutelná 

zrzka‘ – žena, ze které nedokážete spustit oči. Miss Cool Cat je herečka, modelka, burleska, fakírka a 

akrobatka. Je absolutně první slovenskou burlesque umělkyní, která nyní žije v Praze. Je také 

zakladatelkou a lektorkou v Prague Burlesque Academy, kde můžou zájemci navštěvovat pravidelné 

hodiny burlesky, které zahrnují i populární ‚Noci začátečníků‘ pro ty nejlepší studenty.“ 
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65 Z rozhovoru s Miss Cool Cat 5. 6. 2017 
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Miss Cool Cat na dovolené v Říme – fotka zaslána umělkyní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Angelina Angelic 

Nela Jahodová alias Angelina Angelic je velice veselá a usměvavá „curvy“ blondýna. Krom burlesky se 

živí i produkcí minifestivalu a má magisterský titul z oboru Sociální mediální komunikace. Svoji 

burlesque identitu chápe asi nejvíce pragmaticky ze všech členů souboru a také se nejvíce otáčí do 

minulosti ohledně výběru svého jména protože: „se mi líbilo v těch padesátkách, kdy ty jména měly 

zvuk tý hvězdnosti.“67 K burlesce se dostala přes svou kamarádku Lady Mousselycu  – obě se 

k burlesce dostaly stejně, přes „gotický akce.“68 Na svých stránkách má vypracovaný popis své 

burlesque identity a i zde jsou vidět návraty do minulosti: „Angelina Angelic je burleskní umělkyně 

žijící v Praze. Již přes čtyři roky její přesvědčivá přítomnost na podiu, blond vlasy a smyslné křivky 

dráždí a baví obecenstvo v pravidelných show, které jsou směsí jejího odvážného sex appealu a 

nakažlivé pozitivní energie. Věnuje se baletu a modernímu tanci. Její čísla jsou oslavou ženskosti, 

která je vystavěna kolem různých ženských archetypů. Má šarm femme fatales, ‚bomb‘ z poloviny 

století, divokých krotitelek lvů nebo mytických bohyň a to vše zrcadlí ve své unikátní stage person. 

Mimo její taneční dovednosti, Angelina je neustále se zlepšující zpěvačkou, jejíž repertoir zahrnuje 

staré písně od Peggy Lee, Mae West, Marlene Dietrich nebo Marilyn Monroe. Je také instruktorkou 

v Prague Burlesque Academy. Její láska a vášeň ke světu burlesky je jako oheň, který jí pohání k tomu 

se pohybovat stále vpřed a dává jí neukojitelný hlad pro zlepšování a perfekci jejích čísel. Angeliny 

hlavní cíl je udělat každé vystoupení okouzlující zkušeností a vzít své obecenstvo na inspirující cestu 

do úplně jiného světa, naplněného krásou, hravostí a pozitivní energií. Nic jí přináší větší uspokojení 

než zanechat své diváky šťastné, pobavené a snad také odnášející si kousek její neomezené radosti 

z burlesky s sebou domů.“69  

Jinak ale svou burlesque identitu pragmaticky určuje číslo od čísla: „když mám tu Afroditu, tak jsem 

víc sweet, […],když se to hodí do nějakýho akcentu nebo je vtipnější hudba, tak dělám ksichtíky u 

toho, když jsem ta krotitelka, tak dělám víc drsnou.“ Společně s Miss Cool Cat je lektorkou v Prague 

Burlesque Academy.  

                                                           
67 Z rozhovoru s Angelinou Angelic 17. 6. 2017 
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69 http://angelinaangelic.com/about.html datum přístupu 17. 6. 2017 
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Angelina Angelic v kavárně Louvre – foto autor 
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Lady Mousellyca 

Lady Mousellyca nemá tak dopodrobna propracovaný příběh své burleskní identity jako například 

David Jahn, nicméně je jediným zbylým členem Prague Burlesque Show, „ze staré gardy“70. Na svých 

stránkách má pouze v angličtině uvedené stručné informace pro případné zájemce o její show, s tím, 

že „Lady Mousellyca je česká burleskní performerka. Je součástí burleskní skupiny Prague Burlesque 

od roku 2008 a v České republice je dobře známá. Psal o ní nespočet časopisů a je častým hostem 

v různých televizních pořadech. Mousselyca je také jedinou modelkou Nocturnal Agency (prestižní 

mezinárodní alternativní modelingové agentury sídlící ve Švédsku. Mezi její dovednosti patří klasický 

tanec a balet.“ 

Jak bylo řečeno výše, burlesque identita je od občanské striktně oddělena. Ač na podiu předvádí svá 

čísla, ve kterých zobrazuje Slunce, baletku na klíček či tančí na písně od Falca, ve svém osobním 

životě se Lady Mousselyca alias Anna Pačesová živí modelováním 3D modelů do počítačových her. Její 

obě kariéry vlastně spolu dobře korespondují, protože jak sama říka: „Obojí co dělám je v podstatě 

nějaká forma uměleckýho vyjádření, takže je to podobný.“ To dobře zapadá do DIY konceptu neo-

burlesky, která na osobní vyjádření a kreativitu daného umělce dává velký důraz. Lady Mousellyca 

k tomu sama dodává, že jak 3D modeling, tak burleska jsou věcí čistě kreativní, kdy performer: „může 

dělat celý světy. V burlesce taky. Taky dělám světy. Takovej malej bůh.“71 

Lady Moussselyca se svým přítelem Robertem Wünschem – foto autor 
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3.6 Aktéři Prague Burlesque a „civilní život“  

Kdykoliv jsem se setkal s jakýmkoliv členem souboru kvůli rozhovorům, tak jsem neměl problém 

žádného z nich poznat. Všechny dívky byly načesané a výborně nalíčené, oblečeny ve stylu pin-up, 

David přišel vždy v obleku s napomádovanými vlasy a upraveným knírem. Burleskní život tedy 

minimálně v těchto případech byl – minimálně co se stylu oblečení týče – silně propojen i s „reálným 

světem.“ Na otázku, zda účastníkům změnila burleska život, všichni odpověděli, že ano a možná i 

kvůli této motivaci Miss Cool Cat a Angelina Angelic vedou Prague Burlesque Academy: „Bych to přála 

spoustě ženskejm, bych jim tu experience doporučila.“72 Dá se říci, že aktéři Prague Burlesque prošli 

podobnou proměnou jako jejich žačky – ze začátku se stydí a teprve sbírají sebevědomí burleskní 

umělkyně, ale i sebevědomí o svém těle: „trvalo mi to tak čtyři roky, než jsem se do toho dostala, 

jsem se styděla za svoje tělo, nechtěla jsem všechno ukazovat, byla jsem skeptická, já si nesundám 

korzet, nesundám si tohle, pak mi došlo, že nesundat si to je to ‚máš pravdu, nemám si to sundat, 

moje postava není perfektní‘, tím pádem bych podpořila ten názor, za kterým si nestojím, tady mám 

protinázor. A i proto jsem se chtěla svlíkat jako ty ostatní holky, aby to bylo jasný prostě.“73 O 

sebevědomí mluví i Miss Cool Cat, která o burlesce, respektive o kurzech v Prague Burlesque 

Academy říká, že: „ti to vyzvedne osobitý styl, máš víc sebevědomí, seš hrdá na to, že máš svoje tělo. 

[…]I když učíme i jak se svlíkaj rukavičky, i klasickou choreografii, ale je to hodně k tý psychický 

stránce. Tam některé ženské přijdou, se stydí a odchází s červenou rtěnkou, pomalu v prádle.“74 

Psychika a sebevědomí je tedy velice úzce spojena s burlesque identitou, která se prolíná i do 

civilního „reálného“ života a Angelina Angelic s Miss Cool Cat chtějí toto sebevědomí předávat dál.  

Angelininými slovy: „vytáháváme kolíky ze zadků těch lidí, co jsou stažený.“75 

 

3.7 Komparace terénů Prague burlesque festival a Prague burlesque show 

Jak bylo vidět ze snapshotů, rozdíly mezi těmito dvěma událostmi jsou zcela zásadní. Ač jsou obě 

pořádány na stejném místě a interiér sálu se mění pouze málo, mnoho aspektů vykazoval zásadní 

odlišnosti.  

Prague Burlesque Festival byl přehlídkou burlesque umění tak, jak probíhá ve světě nejen na 

festivalech. Byl to jeden celistvý sled na sebe nenavazujících scének, které byly uváděny jedním ze 

dvou konferenciérů. Regulérní Prague Burlesque Show má blíže k divadlu, kdy jednotlivá čísla na sebe 

                                                           
72 Z rozhovoru s Angelinou Angelic 17. 6. 2017 
73 ibid 
74 Z rozhovoru s Miss Cool Cat 6. 6. 2017 
75 Z rozhovoru s Angelinou Angelic 17. 6. 2017 
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nepřímo navazují v rámcovém příběhu s použitím spojovacích prvků, jako je postava komorníka, 

rekvizity na scéně a předem daný scénář, který je týden co týden stejný.  

Nejmarkantnější ovšem je srovnání publika během festivalu a během regulérní show. V České 

republice nemá burleskní umění ještě vybudovanou tradici a málokdo o show ví. Regulérní Prague 

Burlesque show tedy má každý pátek zcela jiné publikum, které je do jisté míry nekonzistentní. Jsou 

zde zastoupeni návštěvníci všech věkových kategorií, nicméně se sem většinou jdou nechat bavit 

v divadle a „neví jak reagovat.“76 Z terénních výzkumů se dá říci, že většinou se české publikum začíná 

projevovat až v druhé půli představení, kdy už si zvyklo na danou zábavu a je více posilněno 

alkoholem, případně se „chytá“ jiných skupinek, které již burlesku znají a reagují od začátku. Konečné 

focení s performery bývá však obvykle tak dlouhé, že ho musí David utnout – ale i na konci show 

většina lidí čeká na prvního odvážlivce, který se jde fotit jako první.  

Během festivalu byla situace absolutně odlišná. Publikum složené z větší části z cizinců – ať již 

performerů či turistů, kteří za burleskou jezdí, bylo daleko pestřejší, co se týče kostýmů, věku, ale i 

zobrazování své sexuální orientace. Zástupci různých subkultur věděli přesně, jak burlesque show 

vypadá a jak mohou a mají reagovat. Od začátku se tedy v sále rozléhal tleskot, smích, pískot a křik a 

jeho intenzita závisela zejména na tom, jak se publiku jako mase líbila daná scénka. Kupodivu druhý 

den festivalu se v zásadě stejné publikum jako první den bavilo ještě více a atmosféra byla ještě 

uvolněnější.  

Na Prague Burlesque Festivalu také daleko více rezonovaly ideologické stránky burlesky o rovné a 

otevřené společnosti pro všechny a i určitou společenskou roli burlesky jako takové. Při regulérních 

shows nebyl přítomen nikdy například stánek, který má rozšiřovat povědomí o rakovině prsu a varlat, 

a ani na jedné show jsem neviděl drag queens, tedy urostlé muže hrdě kráčející sálem na jehlových 

podpatcích a chválící přítomným ženám jejich outfity.  

Dá se tedy říct, že Prague Burlesque Festival byl ukázkou toho, jak vypadá burlesque show ve světě, 

zejména i proto, že vystupujících z České republiky byla menšina, konkrétně tři vystupující – Sonny 

Vargas, Miss Cool Cat a Angelina Angelic. Regulérní Prague Burlesque Show je složena pouze 

z českých čísel, pokud není přítomen zahraniční host, a i svou dramaturgií se vymyká běžně pojaté 

show ve světovém měřítku, kdy připomíná spíše divadelní hru, a tak na ni i diváci reagují.  

 

 

                                                           
76 Z rozhovoru s Miss Cool Cat 5. 6. 2017 
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4. Komodifikace vzpomínání 

„Současná populární kultura doslova ztratila pojem o čase“ (Moore 2009: 163). Možná i tak by se dala 

uvést celá Prague Burlesque Show do kontextu dnešní doby. Reklama se návštěvníka snaží „přenést 

do prvorepublikové atmosféry“, což minimálně co se sálu Royalu, jenž je původním kinem z roku 

1929 skutečně daří – těžké koberce, čalouněná křesla, sklenice z broušeného skla. Samozřejmě těžko 

by se nacházely v interiéru všechny věci právě z doby první republiky, čili veškerý nábytek i propriety 

jsou spíše „kulisami“ a nabízí určitou „hru“ na první republiku, či spíše na ono „vzpomínání na první 

republiku“. V tomto případě tato paměť „propojuje včerejšek s dneškem, neboť vzpomínky […] 

podržuje přítomné, uzavírá obrazy a historie pocházející z jiné doby do postupujícího horizontu 

přítomnosti“ (Assmann 2001: 20). Vzpomínání na první republiku bývá spojováno s velkým 

rozmachem nově vzniklého Československa a určitou představou „zlaté doby“, za což může v určité 

míře určitě i obliba filmů z daného období, jako jsou například „To neznáte Hadimršku“, „Nezlobte 

dědečka“ nebo „Kristian“, a nelze se ubránit pocitu, že právě do jednoho z těchto filmů, které se 

odehrávají většinou ve vyšší společenské vrstvě, se snaží diváka jak Royal, tak i Prague Burlesque 

Show přenést. To potvrzuje i leader souboru David Jahn: „Praha tou dobou před sto lety byla Zlatá 

Praha, a to protože ekonomicky, kulturně byla prostě na vrcholu i evropským, byla jedno z 

nejbohatších měst v Evropě, měla první filmová studia a tak dále a já si myslím, že je důležitý něco 

takovýho připomenout.“ Divák si skutečně při vší velké pompéznosti celého prostoru připadá jako 

člen „high society“ – všude kolem je honosné prostředí, lístky jsou na české poměry drahé, účinkující 

mají krásné šaty, na baru se podává drahé pití do broušených skleniček, během show je neustále 

zmiňován kokain, jenž je v Evropě jednou z nejdražších drog vůbec (status kokainu dobře vystihuje 

citát Robbieho Williamse: „Kokain je boží způsob, jak ti dát najevo, že máš přiliš mnoho peněz“), pije 

se pravé šampaňské a celá scéna vypadá jako dekadentní aristokratické sídlo. Ale ať již je publikum 

z vyšší společenské vrstvy či ne, slovy Davida se dobře baví, protože varietní umění v pražském 

kontextu: „…lidi znaj, že tu zábavu chápou překvapivě dobře a vracej se k tomu.“ K čemu se ovšem 

„vrací“ a na co vlastně „vzpomínají“?  

4.1 Vzpomínání jako teoretický koncept  

Astrid Erll ve své knize Memory in Culture píše, že lidé jsou dnes chápáni jako „informačně-procesní 

tvorové“ (Erll 2011: 84) a jako hlavní metaforou pro paměť jako takovou se stal počítač. Paměť byla 

chápána jako třífázový proces enkodace, uchovávání a znovu vybavení si určité informace. 

Psychologové rozeznávají mezi ultra krátkou pamětí, krátkodobou pamětí, a dlouhodobou pamětí. 

Dlouhodobá paměť je také dále dělena na různé systémy dle různých kritérií a disociability a paměť 

můžeme dělit různými explicitními systémy: 
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1. Sémantická paměť – konceptuální a faktická paměť, kdy si pamatujeme naučené a 

symbolické. 

2. Epizodická paměť – je vázána ke specifickému času a kontextu jako jsou vzpomínky na životní 

zkušenosti. Tulving navíc popisuje paměť v rámci „mentálního cestování časem.“ Vzpomínání 

je pro vzpomínajícího je právě touto cestou do minulosti. Episodická paměť je navíc dále 

dělena do „pole paměti“ a „pamětí pozorovatele.“ (Erll 2011: 84) 

Autobiografická paměť je založena na procesech narativizace epizodických vzpomínek z životních 

příběhů. Podle filozofa Johna Locka je paměť základní podmínkou osobní identity a zodpovědnosti. 

Právě skrze vzpomínání osobní zkušenosti se lidé a skupiny dostávají do kontinuity sebe samých a 

dokážou se orientovat na bázi předchozích zkušeností. Sociálně psychologické a na diskurs 

orientované přístupy se snaží obsáhnout otázky interpersonální paměti. Dívají se na vzájemnou 

závislost jedince a skupiny v kolektivní konstrukci vzpomínání v rámci konverzací a skupinového 

vzpomínání, jako je například rodina dívající se na rodinné fotky.  

Fakt, že životní příběhy jsou vždy rekonstruovány retrospektivně, inspiroval Jense Brockmeiera 

k vytvoření konceptu „retrospektivní teleologie.“  V před-narativním stavu zkušenosti se objevují 

různé formy – „zjemňování narativu“ a různých dalších procesů ve vyprávění – jde tedy o kulturní 

kontext, co může být vyprávěno a jak to může být vyprávěno.  

Psychologie a studia kulturní paměti – integrativní modely: 

1. Kolektivně epizodická paměť, která zahrnuje vzpomínky členů určité skupiny, které sdílí 

danou zkušenost.  

2. Kolektivně sémantická paměť, což je vzpomínání na události, které jedinec sám nezažil. 

3. Kolektivně procedurální paměť, která zahrnuje tradice a rituály, ať již na vědomé či 

nevědomé úrovni.  

Celá paměť tedy figuruje jako sdílený předmět studia pro disciplíny se zcela jinou bází domněnek, 

výzkumných metod a výzkumných cílů a samozřejmě jakýkoliv výzkumník je daleko od zakládání 

nějaké „super teorie“ paměti, která by perfektně protkala „dvě kultury“. I tak se mnoho výzkumníků 

a vědců snaží aspoň na chvíli odhodit některá svoje vymezení a ukázat se jako otevření k „paměti jako 

konvergentnímu poli.“ (Erll 2011: 91) 

Ovšem aby vzpomínání v rámci určité skupiny bylo úspěšné, musíme vzít v potaz i fakta, která jsou 

pro danou skupinu společná. To se dá označit i jako kulturní vzpomínání. Toto vzpomínání, sdílení 

určitého dědictví a zejména vytváření historie můžeme sledovat až do antiky k Platonovi a 

Aristotelovi. Poprvé s konceptem kolektivní paměti ovšem přichází francouzský sociolog Maruice 
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Halbwachs ve své knize Kolektivní paměť.  Dle tohoto konceptu je kolektivní paměť organickou 

pamětí jednotlivce, který funguje v rámci sociokulturního prostředí, a je sdílenými verzemi minulosti, 

které jsou dány tím, kdo zrovna vzpomíná a funguje jak ve velkých, tak i v malých společnostech. 

Člověk je sociální tvor a bez ostatních lidí je odtržen od kolektivních fenoménů typu jazyk či zvyky, ale 

dle Halbwachse také od své vlastní paměti, protože svou vlastní paměť a vzpomínky vytváříme 

většinu času ve společnosti ostatních lidí. Halbwachs také zavádí termín point de vue, který může být 

chápan jako pozice, kterou lidé získali díky své socializaci a kulturním vlivům. Každý jedinec patří do 

několika společenských skupin – rodina, náboženská komunita, kolegové atd., čili každá vzpomínka 

není pouze individuální fenomén, ale je zakotvena v silně kolektivní dimenzi, což je kombinace 

prolínání se různých skupin a rámců. Halbwachs také striktně rozlišuje paměť a historii: historie se 

zabývá minulostí a kolektivní paměť k potřebám skupiny v přítomnosti. Kolektivní paměti přisuzuje 

schopnost neustálé rekonstrukce, tedy kontinuální „reaktualizace referenčních rámců podle 

momentální situace“ (Halbwachs 1994: 279). Kulturní paměť jedince a kulturní paměť sociálních 

skupin jsou tedy jsou dvě možnosti, jak se dá popsat „paměť v kultuře“, kdy Erll rozděluje mezi 

„sebranou“ (collected) pamětí, jakožto sociálně a kulturně vytvořenou individuální vzpomínkou, kdy 

sdílíme určité hodnoty a normy a asimilujeme zkušenosti druhých do naší vlastní zkušenosti, a 

kulturní pamětí, která odkazuje k symbolům, médiím společenským institucím a praktikám a je 

chápána spíše jako konstrukt a reprezentativní verze sdílené minulosti  (Erll 2011: 96). 

Celý koncept kulturní paměti je ovšem zcela nemyslitelný bez médií, a to jak na individuální, tak na 

kolektivní rovině. V tomto případě nejsou média pouze technologická masmédia, jako je televize či 

rozhlas, ale i třeba i matka zpívající ukolébavku svému dítěti. Média tím, jak konstruují vědění a různé 

verze obecně známé minulosti, ovlivňují kolektivní paměť. Tohoto výsledku je možné dosáhnout 

pouze skrze média, jako je například uchování mýtů skrze tisk či stavění symbolických médií, jako jsou 

například monumenty, sloužící jako místa paměti. Ovšem stejně jako paměť, média nereflektují 

realitu jako takovou, ale nabízejí konstrukce minulosti, protože nejsou neutrálními nositeli informací 

o minulosti.  

Vše, co známe o světě, známe skrze média – všechny obrazy minulosti, které cirkulují v paměti, jsou 

s médii svázány, jsou tudíž konstrukty médií.  To však neznamená, že jsou podvodná či nereálná – 

media představují jasnou podmínku pro vytvoření kulturní paměti. „Médium je ke zprávě ve stejném 

vztahu jako neúmyslná stopa k úmyslnému znaku – tvoření smyslu médií je tedy stopou něčeho, co 

chybí, tím pádem to vrhá světlo na to, proč je role médií často utajená“ (Krämer 1998: 81). Z toho 

důvodu, že média a kulturní paměť se prolíná, média nejprve vytvářejí kulturu paměti, stopa média je 

zanesena do paměti a historie vzpomínky je často tedy zapsána jako historie měnícího se média. Ta 

ovšem nefungují v čistě materiální dimenzi, ale také ve společenské rovině, kde se samozřejmě 

využívají. Média jsou stěžejním aspektem při konstrukčním procesu vzpomínání. 
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Tedy dle Erll média paměti konstruují různé verze uběhlé reality. Producenti i recipienti těchto médií 

se aktivně podílejí na jejich konstrukci a kódování i dekódování takovýchto zpráv. Média a ti, kdo je 

používají, vytvářejí a tvarují paměť v rámci kulturního a historického kontextu, a to ať se jedná o 

minulé události, hodnoty či koncepty identity jako takové.  

V případě Prague Burlesque ale nám jde zejména o kolektivní paměť. Ta se dle Halbwachse odlišuje 

od historie z několika důvodů. Předně je to tím, že představuje „souvislý proud myšlení, v jehož 

nepřetržitosti není nic umělého, protože z minulosti uchovává pouze to, co je z ní dosud živé nebo 

schopné žít ve vědomí skupiny, která ji udržuje“ (Halbwachs 2009: 125), což je přesně případ jak 

členů Prague Burlesque, tak i návštěvníků představení, potažmo marketingu celého souboru.  

Veškerá propagace Prague Burlesque a i sálu Royal tedy spoléhá na tuto kolektivní paměť, protože 

bez kulturní znalosti minulosti, v tomto případě tedy „zlaté doby“ první republiky by veškeré 

propagační snahy vyšly vniveč. Propagace je zde tedy médiem pro komodifikaci vzpomínání jako 

takového v rámci společných vzpomínek uložených v kolektivní paměti.  

4.2 Prague Burlesque a Baudrillardova teorie simulakra  

V rámci toho navracení a vzpomínání je tedy zřejmé, že se nacházíme v určitém místě iluze, či jak říká 

Jean Baudrillard – v simulakru. V jeho pojetí jej chápeme jako virtuální kopii neexistujícícho originálu, 

která je skutečnější než originál.  Ve své teorii rozeznává tři řády simulaker: v prvním řádě, který 

spojuje s před-moderní dobou, je simulakrum jasně odlišitelné od reality a je jasné, že jde o iluzi. 

V druhém řádu, spojovaném s moderní dobou a industrializací, originál již nelze úspěšně odlišit 

v  důsledku obrovského množství identických kopií. A konečně ve třetím řádu – které Baudrillard 

spojuje s postmoderní dobou – je rozdíl mezi originálem a kopií smazán a existuje pouze simulakrum, 

které je tedy jediným referenčním bodem vzhledem ke skutečnosti (Baudrillard 1982: 81). Vzniká tak 

hyperrealita, ve které jedinou skutečnou věcí je pouze simulakrum. Simulakra tedy vycházejí z reality, 

ale ve skutečnosti již v realitě kořeny nemají a stávají se realitou jako takovou. To dle Baudrillarda 

platí i o minulosti77, která již nemá svou historickou a informační hodnotu, ale je „naší ztracenou 

referencí, čili našim mýtem. Je tedy ctností tohoto faktu, že na sebe bere úlohu mýtu na obrazovce 

(Baudrillard 1981: 31). Minulost jako taková tedy vlastně je pouhým obrazem v naší skutečnosti, tak, 

jak je nám předkládána jinými a i jak si ji představujeme my. V rámci Prague Burlesque na sebe Show 

tedy minulost bere úlohu mediátora toho, jaký je mýtus o první republice a co se děje v sále a na 

pódiu. Nacházíme se tedy ve třetím řádu simulakra. Realita na podiu a v sále častokrát totiž s první 

republikou nemá nic společného, ať už z hlediska hudebního, kdy zaznívají většinou písně z let 1950 – 

                                                           
77 V tomto kontextu překládám Baudrillardovo „history“ jako „minulost“ pro lepší uchopení tématu.  
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1980, a to pouze velice známé hity. Nikomu nevadí ani určitá nedokonalost v provedení, kdy se 

častokrát v základu hudby ozývá ještě hlas originálního interpreta, a ne pouze na playback zpívajícího 

Sonnyho. Tato iluze historicity je ještě znásobena tím, že všichni účinkující nevystupují pod svým 

občanským jménem, ale mají svou „stage personality“, která má jak jméno, tak i svou osobní 

smyšlenou minulost.  A možná proto, že celá show je založená spíše na vizuální než auditivní stránce, 

publiku to vůbec nevadí, ač hudba jak ve scénkách tak intermezzech hraje velice důležitou roli, jelikož 

– jak vyplývá ze snapshotu – je jediným vypravěčem příběhů u jinak převážně pantomimických 

burleskních čísel. Zde přichází na scénu opět Jean Baudrillard, který říká, že „když realita už není tím 

co byla, nostalgie dostává svůj plný smysl. Je zde pletora pravdy, sekundární objektivity a autenticity“  

(Baudrillard 1981: 6). O autenticitě toho, že se jedná o večírek z první republiky, tedy nemůže být řeč, 

ovšem o autenticitě Burlesque show v rámci toho, co neo-burleska znamená, určitě ano, protože ač 

je burleska kontinuálním žánrem již od 19. století, i výběrem písní se jedná o určité retro, které „je 

prázdnou parodií, která recykluje ty nejvíce superficial signifiers historie se sebereflexivním smyslem 

pro humor.“ (Moore 2009: 185), resp. „usnadňuje dialog, v němž není historie pouze zachovávána či 

znovu vytvářena sama pro sebe, ale je zapojena do společenských podmínek a kulturních praktik 

dneška.“ (ibid).  

Můžeme tedy říct, že v prvorepublikovém biografu se skutečně díváme na jakýsi „živý film“, kde 

„skutečné, tak jako v kině, byla minulost, ale už tu není. Dnes je nám minulost navrácena (přesně tak, 

jak nám byla odebrána) a její vztah k „historické skutečnosti“ je takový, jako má neofigurativní malba 

ke klasické figurativnosti skutečnosti.“ (Baudrillard 1981: 32).   

 

4.3 Retro jako komodifikační činitel  

Bez konceptu kolektivní paměti by tedy samozřejmě nemohly fungovat ani komodifikační činitele 

nostalgie a pojetí retra, jak je využívá jak sál Royal, tak i Prague Burlesque, respektive burleska 

obecně. Nostalgie je teoreticky chápána jako „sociokulturní odpověď na formu diskontinuity a dává 

vizi stability a autenticity v určité konceptuální ‚zlaté době‘“ (Grainge 2000: 28). Přesně k tomu se 

vrací jak Prague Burlesque festival, tak i propagace sálu Royal – nostalgie je tedy formou 

idealizovaného vzpomínání. Dle Paula Grainge je nostalgie specifickým kulturním modem. Nostalgie 

je dle něj založena na pocitu touhy po oné zlaté době, která má svou stylistickou formu a důležitost 

ve světě médií, ve kterém není nouze o „časové zhroucení a kulturní amnézii (ibid).“ Nostalgie jako 

taková ale není založena pouze na ztrátě čehosi vzdáleného, ale jde spíše o „specifičnost 

postmoderní paměti jako takové“ (ibid). Tento „nostalgický mód“ tedy de facto nahrazuje historicitu 

jako takovou a minulost je vnímána jako „stylistická konotace“ a je „spotřebovávána jako pastiš“ 
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(ibid). Ten ahistorický nostalgický mód tedy najednou uspokojuje hlad po historii, ale bez zasazení do 

větších kontextů a i díky tomu posiluje obraz minulosti jako „multimediální fotografické simulakrum“ 

(Grainge 2000: 29). Tyto obrazy a reprezentace minulosti byly nahrazeny kulturními stereotypy 

minulosti, u burlesky jde zejména o retro vlivy typu oblečení, hudebního výběru a volby prostředí, ve 

kterém se burleska odehrává. Příkladem dovedeným do krajnosti je milánský festival, který je „true 

vintage, hraje tam jenom swing, nepouští tam moderní hudbu“78, splňuje tedy do písmene i 

uspokojení hladu po autenticitě dotaženou do extrému. Tato „zlatá doba“ je tedy vytěžena až do 

svého dna za účelem uspokojit „obrazovou fixaci a touhu po historii“ (Grainge 2000: 29) a nostalgický 

mód se tedy stává stylizovanou „hyperrealizací minulosti“79 (ibid) v době, kdy se minulost stala zcela 

odcizenou. Toto odcizení se stále prohlubuje tím, čím více je obraz minulosti utvářen médii. Dle 

Baudrillarda je skutečnosti spíše jako „kino, kdy zde byla historie, ale už zde není“ (Baudrillard 1981: 

32), protože naše chápání a vnímání historie jako takové je ovlivněno rozmachem médií a digitální a 

video revolucí, které ve velké míře „transformovaly naši schopnost přistupovat, přejímat a vnímat 

kulturní minulost“ (Grainge 2000: 32). Vliv těchto technologií na kulturu jako takovou je tedy 

obrovský a neomezený přístup k obrazům, zvukům a i stylům z minulosti dodává sílu nostalgii, která 

díky sérii kulturních, demografických, technologických a zejména komerčních faktorů udělala 

z minulosti výhodný a obchodovatelný artikl. Tato estetizace nostalgie se zjevila, kdy bylo možno 

v rámci kultury „přistoupit, přejímat a rekonfigurovat textové stopy minulosti novými a dynamickými 

způsoby“ (Grainge 2000: 33) a nostalgie se stala předmětem komodifikace. To ovšem ještě více 

vytrhlo nostalgii z určitého daného místa v minulosti, jak je vidět na celém konceptu neo-burlesky, 

která je živoucím a dynamickým uměním vytrženým z kontextu, nicméně neustále se odvolává na 

kořeny v klasické burlesce, ať již existují či ne. Populární kultura zde tedy „doslova ztratila pojem o 

čase“ (Moore 2009: 163), a jak nostalgie, tak i retro vyjadřují „nepřímou kritiku modernity a naší víry 

ve vývoj“ (Moore 2009: 164). Burleska se tedy svými retro sklony snaží obecenstvo vrátit do doby, 

kdy „všechno bylo hezký, měli všichni hezký účesy, byli hezky oblečený, chovali se k sobě hezky, i když 

to tam třeba nebylo.“80 I fakt, že klasické burlesque číslo v rámci neo-burlesky je v podstatě vždy o 

tom samém (to znamená krátké číslo s hudbou, která má většinou dvě části, oblečení se stylem vrací 

do dvacátých a třicátých let 20. století a nechybí pochopitelně okatý striptýz), nám dává možnost 

klást otázky, které mají na jedné straně teorii o simulakru a případné opakující se použití pastiše a 

kolektivní pamětí na straně druhé. Retro atributy burlesky jsou ovšem více než „prázdná parodie 

minulosti, která recykluje ty nejvíce výrazně symboly minulosti se sebereflexivním smyslem pro 

humor“ (Moore 2009: 185), protože se jedná o stále živoucí a dynamický žánr. Retro prvky jsou zde 

                                                           
78 Z rozhovoru s Miss Cool Cat 6. 6. 2017 
79 Grainge zde používá výrazy z Baudrillardovy teorie o simulakrech, viz níže 
80 Z rozhovoru s Lady Mousellycou 31. 5. 2017 
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používány pro své abstraktnější hodnoty „v kontextech, kde jejich hodnoty a referenční asociace jsou 

v kontextech značně irelevantní“ (Manuel 1995: 231). Zde to však nevadí, protože v tomto případně 

se nesnaží o to „zachovat či znovuvytvořit minulost“, ale spíše ji „spojit se sociálními podmínkami a 

kulturními praktikami současnosti“, kdy je toto možné díky „velkému množství obrazů, komodit a 

hudebních stylů, které jsou použitelné pro opětovné použití“ (ibid).  

 

4.4 Burleska a MacCannellovo pojetí „staged authenticity“ 

Svět burlesky je tedy simulakrum, které samo o sobě pracuje na tom, aby se odtrhlo od „reálného“ 

světa a ještě více se vůči němu vymezilo. Mezi tyto praktiky patří i tvoření „burlesque identity“ o 

které jsem v rámci Prague Burlesque psal v minulé kapitole. Toto „schovávání se za masku“, případně 

tvoření charakterů, je typické pro drtivou většinu burlesque performerů po celém světě. Nakolik je 

burleska autentická v rámci reálného světa bylo již popsáno výše, nicméně performeři se pohybují 

mezi několika dalšími „světy“ přímo v rámci představení. Dean MacCannel ve svém článku Staged 

Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings, který se sice zabývá turismem, ovšem 

jeho teorie o několika různě propustných „zónách“ jde dobře implementovat i na případ burlesky, 

resp. divadelního prostředí. MacCannel hovoří o dvou „zónách“ v nichž se aktéři pohybují – „přední“ 

a „zadní“ (MacCannel 1973: 590) – a tyto zóny jsou přístupné pouze někomu. Zatímco obecenstvo se 

zdržuje pouze v přední zóně, performeři se pohybují jak v přední, tak zadní zóně, která je více 

propojena s „reálným“ světem, kde se za oponou řeší technické věci. Ti, kdo nezaplatili vstup a 

nejsou tedy součástí představení, mají zakázaný přístup do obou těchto zón. „Zadní zóna“ je jak 

obecenstvu tak i „cizincům“ zapovězena zejména proto, že by mohla „zdiskreditovat představení, 

odehrávající se v přední zóně“ (ibid). Jinými slovy tedy setrvávání v přední zóně v dané sociální realitě 

vyžaduje míru mystifikace. Tato nová sociální realita je tedy udržována skrze „mystifikaci a ‚falešnou‘ 

realitu […], kdy je mystifikace nutná k vytvoření ‚reálné‘ reality.“ (MacConnel 1973: 591). Tato 

mystifikace tedy může být vědomý produkt snahy jednotlivce k manipulaci sociálního statutu, přesně 

jak se to děje u burlesque performerů s jejich stage charaktery a jejich příběhy. Tato sociální 

struktura je „zapletena do konstrukce mystifikace, který podporuje danou sociální realitu“ 

(MacCannell 1973: 593). Obecenstvo uzavřené v burlesque simulakru tedy zažívá díky propagaci 

mířící na nostalgii téměř autentický zážitek, ač burleska jako taková nic takového neslibuje. 

MacCannell ve svém článku zmiňuje termín „turistické vědomí“ (MacCannell 1973: 597), který by se 

dal přetvořit na „vědomí obecenstva“. Obecenstvo ovšem na Prague Burlesque show chodí buď za 

pobavením a „autenticita“ burlesky ho nezajímá, nebo se jedná o poučené publikum, které ví, že 

pravá burleska je autentická právě ve své neautentičnosti. Toto vědomí je ovšem stále motivováno 
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autentickými zážitky a často si to i může myslet, ale častokrát je (a v burlesce obzvláště) „těžké říci, 

jestli je daný zážitek autentický nebo ne“ (MacCannell 1973: 597). Avšak v rámci simulakra, které 

burlesque show a zejména to pražské je, jsou tendence tuto „autentičnost“ co nejvíce podporovat – 

nový nábytek vytvořený tak, aby vypadal jako starý, plakáty ze starých filmů na zdi, přiznaná 

prvorepubliková výzdoba atd. Celý Royal je tedy vyzdoben tak, aby připomínal „zadní zónu“ tohoto 

simulakra – jedna se ale ovšem o „přední zónu jen s kosmetickými úpravami, s připomínkami na 

‚zadní zónu‘: mementy, které dotvářejí atmosféru“ (MacCannell 1973: 598), jako jsou třeba pasties u 

vchodu či burlesque dekorace na chodbách. Návštěvníci si mohou doopravdy připadat jako ve 

dvacátých létech a zapomenout na to, že za touto zadní zónou je ještě jakási „metazadní zóna“, která 

má nejsilnější spojení s „reálným“ světem – zde se bude jednat o skutečné zázemí sálu Royal. Je tedy 

hlavně na návštěvnících, nakolik se do tohoto světa nechají vtáhnout a jak sami budou chtít řešit 

pojetí autenticity u burlesky jako takové. Pro MacCannella je „každá turistická zkušenost mystifikací“ 

(MacCannel 1993: 599), nicméně hlavní rozdíl v autenticitě turistické zkušenosti a burleskní 

zkušenosti je v tom, že turistické atrakce jsou vždy „autentické“, kdežto burleska tuto autenticitu 

nijak nepřiznává a dokonce ji hravě zakomponovává do své show. Dle Davida Jahna v burlesce 

„vytváříme jen fantazii“81, a je pouze na obecenstvu, jak moc této fantazii hodlá podlehnout.  

4.5 Pražská burleska jako „invented tradition“ 

Co ovšem je jasné, je fakt, že ač veškerá propagace se otáčí do minulosti, pokusy zmapovat tradici 

české burlesky byly zatím marné. A i přesto, že historie burlesky v českých zemích je daná spíše ústní 

tradicí, sami perfromeři jsou přesvědčeni o tom, že to zde „vždycky bylo“82, případně že burleskní 

tanečnice „tady bezpochyby byly… musely být.“83 Jak již bylo řečeno v kapitole o historii, v Praze je 

určitá kontinuita kabaretů a varietních domů, ovšem burleska jako taková bylo de facto neznámé 

slovo – pokud se toto umění vytvářelo ve formě, jak ho známe teď, tak se mu buď říkalo jinak, nebo 

zde nebylo vůbec. Pražská burleska tedy se svým ohlížením se na to, že „to tu vždy bylo“, zejména ve 

„zlaté době“, je dobrým příkladem invented tradition. Dle slavné knihy Erica Hobsbawma a Terence 

Rangera je termín invented tradition užíván v mnoha významech, ať již jde o skutečně „invented,“ čili 

zkonstruovanou formálně využívanou tradici, či ty, které mají hůře dohledatelný počátek 

(Hobsbawm, Ranger 1983: 1). Tyto tradice jsou výčtem praktik, které jsou obyčejně delegovány 

„otevřeně či tiše přijímanými pravidly, rituály nebo symboly, které se snaží získat určité hodnoty a 

normy chování repetitivností, automaticky zahrnuje kontinuitu s minulostí. Ve skutečnosti tam, kde je 

to možné se obyčejně pokouší založit tuto kontinuitu s vhodnou historickou minulostí“ (ibid). Tyto 

                                                           
81 https://magazin.aktualne.cz/nenabizime-nic-obscenniho-rika-kral-ceske-
burlesky/r~5240da8c5dea11e490f70025900fea04/ 
82 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 7. 11. 2016 
83 Z rozhovoru s Miss Cool Cat 6. 6. 2017 
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zavedené tradice se vždy otáčejí do minulosti, zavádění těchto tradic je „proces formalizace a 

ritualizace, charakterizovaný referencí do minulosti“ (Hobsbawm, Ranger 1983: 4). Pražská burleska 

tedy splňuje všechny tyto předpoklady – otáčí se do minulosti ve své propagaci, zároveň se koná 

pravidelně každý týden v pátek a zároveň adaptace používá „staré užití v nových podmínkách a 

užívání starých modelů pro nové účely“ (Hobsbawm, Ranger 1983:5). Dle Hobsbawma a Rangera 

můžeme hovořit o třech překrývající se typech motivací pro vytváření tradic: 

1. Snaží se založit či symbolizovat společenskou soudržnost či členství ve skupinách a reálných či 

umělých komunitách. 

2. Snaží se založit či zlegitimizovat instituce, status nebo vztahy k autoritám 

3. Prvotním a hlavním účelem je socializace, vštěpování víry, hodnotových systémů či konvencí 

chování. (Hobsbawm, Ranger 1983: 9) 

Pražská burleska by tedy patřila do třetí kategorie, v níž jde zejména o socializaci, případně o určitou 

osvětovou činnost, která se týká burlesky v pražském prostředí – na pravidelná představení chodí 

většinou lidé, kteří neví, jak se během burlesque představení chovat. Zavádění tradice burlesky 

v Praze je tedy ze strany performerů motivováno tím, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o burlesce jako 

takové: „Je třeba nejdřív vybudovat burlesque jako takové jméno a vytvořit tomu nějaký 

obecenstvo.“84 Toto snažení  je samozřejmě také motivováno tím, že burlesku můžeme brát jako 

popkulturní komoditu.  

4.6 Prague Burlesque Show jako komodifikace vzpomínání  

Jak je tedy zřejmé z výše popsaných teoretických konceptů, Prague Burlesque a to, jak komodifikuje 

vzpomínání na „zlaté časy“, stojí na několika stěžejních pilířích. Prvním z nich je kolektivní paměť, 

protože bez znalosti kontextu a toho, jak je „zlatá doba“ první republiky předkládána jak v médiích a 

filmech, tak i v myslích lidí, může dostatečným způsobem ovlivnit obecenstvo, aby show navštívilo. Je 

zde mnoho posilujících faktorů pro to, aby se tento stereotyp ještě více utvrzoval, protože lidé se na 

show oblékají do hezkých šatů, pije se pravé šampaňské, sedí se na kvazihistorických křeslech, číšníci 

jsou uctiví, a ač dynamická show má stále mnoho retro prvků, bez této znalosti by propagace 

založená na nostalgii jednoduše nefungovala.  

Dalším pilířem je komodifikace retra a nostalgie Prague Burlesque a zejména neo-burlesky obecně. 

Jak již bylo řečeno výše, nostalgie a retro vrací diváka do lepších časů, je zde touha po světě, kdy 

všechno bylo snažší, a je jedno, že tato doba je silně idealizovaná. Retro prvky zde působí opět jako 

činitel posilující historické stereotypy. I to, že každý z účastníků má svůj charakter na podiu a nikdo 

                                                           
84 Z rozhovoru s Davidem Jahnem 7. 11. 2016 
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nevystupuje pod svým vlastním jménem a navíc jsou tyto charaktery ještě živeny vlastní historií, jak je 

tomu třeba v případě Sonny Vargase. I to, že propagační materiály berou pražskou burlesku jako 

něco, co tu bylo odedávna a v lidech stále rezonuje, ač o burleskním světě v českém kontextu 

v dvacátých a třicátých letech není vidu ani slechu, ještě více posilují vytváření burleskního simulakra.  

Toto simulakrum je tedy skutečně simulakrum třetího řádu, v jehož rámci už není poznat, co je 

skutečnost, kde končí určitá autenticita a co je historická pravda. Jen právě díky tomu, že se spojily 

výše uvedené koncepty vytváření tradice, stage authenticity a bylo zde použito fungujících retro 

prvků, mohlo toto simulakrum vzniknout a může fungovat. Návštěvník skutečně na chvíli opustí 

„běžný svět“ a může se podívat na představení, které (ne)navazuje na burlesku za první republiky, 

případně se stane na pár hodin příslušníkem vyšší společenské vrstvy, pije pravé šampaňské a 

nechává se bavit lehce dekadentní erotickou show v prostředí bývalého biografu. De facto se ale 

stává součástí filmu, který se „hraje“ v daný večer v tomto kině, protože ač to všichni aktéři vědí a 

přiznávají, tak jen málokterá z propagovaných věcí zde není „reálná ani autentická“. To ovšem 

v burlesque pojetí reality a autenticity absolutně nikomu nevadí. Burleska, a zejména neo-burleska, 

totiž od samého počátku na těchto základech funguje a sama je zdůrazňuje. To, co si ovšem možná 

ani mnozí z performerů neuvědomují, je, že ona autenticita pramení právě z toho, jak burleska 

vypadala před sto lety, a že i přes dynamické snahy je stále stejná – snaží se přenést obecenstvo do 

„krásné fantazie, aby zapomnělo na fakt, že svět je depresivní místo“ (Fargo 2008: 33) 

 

5. Závěr 

Ve své práci jsem se zaměřil na to, jak je komodifikováno vzpomínání v případu skupiny Prague 

Burlesque. Cílem práce bylo zachytit, jak sami členové souboru a návštěvníci představení vnímají a 

jak, pokud vůbec, vnímají toto simulakrum, které tvoří, jako komodifikační. Celý výzkum byl vystaven 

na etnografickém materiálu, který jsem sbíral v letech 2015–2017, a několika teoriích, zejména na 

teoriii o simulakrech Jeana Baudrillarda, teorii o kolektivní paměti Maurice Halbwachse, teorii o 

komodifikaci retra a nostalgie Ryana Moora a Paula Grainge, práci o staged authenticity Deana 

MacCannela a v případě burlesky v českém kontextu i teorii o „invented tradition“ Erica Hobsbawma.  

Všechny tyto teorie dobře zapadaly do konceptu jak burlesky obecně, tak i do konceptu souboru 

Prague Burlesque. Burleska jako taková má přiznanou funkci přenést své publikum do lepšího světa, 

aby zapomnělo na strasti všedního dne a dát mu nahlédnout do „zlaté doby.“ Je tedy položena na 

základech kolektivní paměti, která neukazuje historii jako takovou, ale je neustále rekonstruována 

pro účely dané skupiny (Halbwachs 2009), stejně jako by se dalo říci, že populární kultura ztratila 
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pojem o čase (Moore 2009). Vytváří se zde tedy simulakrum, které funguje zcela samostatně 

odtržené od historické reality na bázích ahistorických nostalgických modů (Grainge 2000). Pro 

návštěvníky, kteří dle MacCannelovy teorie o „staged autenthicity“ mají přístup pouze do přední zóny 

představení, je tvořeno toto ahistorické simulakrum, které je posilováno snahou účinkujících ještě 

více vytrhnout burlesque svět z toho „reálného“, jako například tvořením si své vlastní burlesque 

osobnosti s vlastním jménem a historií. Pro návštěvníky ovšem tento výlet do naparáděného světa 

plného dráždivého striptýzu nic dalšího neznamená – jednoduše se jdou podívat na večerní show. Ti, 

kteří se v burlesce pohybují, jsou zasaženi již více a jejich burleskní identita v různých aspektech 

proniká i do jejich soukromého života, jako je například styl oblékání či větší sebevědomí.  

Tato práce tedy ukázala, že burleska jako taková nestojí pouze na dráždivém striptýzu, retro 

kostýmech a swingové hudbě. Jde o celou paletu různých aspektů – samotnými aktéry vědomě či 

nevědomě vnímaných – které tvoří celý svět burlesky a umožňuje mu fungovat v rámci ahistorické 

reality, která se otevírá pouze někdy.  

6. Použitá literatura a zdroje 

Allen, Robert C. 1991. Horrible Prettiness: Burlesque and American Culture. Chapel Hill and London: 

The University of North Caroline Press. 

Baldwin, Michelle. 2004. Burlesque and the new Bump-n-Grind. New York: Speck Press 

Baudrillard, Jean. 1981. Simulacra and Simulation. Ann Arbour: University of Michigan Press. 

Erll, Astrid. 2011. Memory in Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Fargo, Layne Emily. 2008. The Fantasy of Real Women: New Burlesque and the Female Spectator. The 

Ohio State University. Disertační práce 

Grainge, Paul. 2000. Nostalgie and style in retro America: moods, modes and media recycling in 

Journal of American Culture, 23. Nottingham: University of Nottingam 

Halbwachs, Maurice. 2009. Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství.  

Halbwachs, Maurice. 1994 (1925). Les cadres sociaux de la memoire. Paris: Albin Michel.  

Hobsbawm, Eric; Ranger, Terence (ed.). 1983. The invention of Tradition. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Humez, Nick. 1999. "Burlesque" in St. James Encyclopedia of Popular Culture. Farmington Hills: Gale. 
 
MacCannel, Dean. 1973. Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings in The 

American Journal of Sociology, Vol. 79. Chicago: The University of Chicago Press.  



63 
 

Manuel, Peter. 1995. Music as symbol, music as simulacrum: postmodern, pre-modern, and modern 

aesthetics in subcultural popular musics in Popular Music Volume 14/2. Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Monros – Gaspar, Laura. 2015. Victorian Classical Burlesques. London: Bloomsberry Publishing.  

Moore, Ryan. 2010. Sells Like Teen Spirit: Music, Youth Culture, and Social Crisis. New York: New York 

University Press.  

Nkrumah, Alexander; Anderson, Jennelle; Shu, Justine; Itzeck, Miriam. 2001. Burlesque: the Art Form 

that Communicates Empowerment. Royal Road University 2011, research paper.  

Ross, Becki. 2009. Burlesque West: Showgirls, Sex, and Sin in Postwar Vancouver. Toronto: University 

of Toronto Press.  

Teese, Dita. 2015. Your Beaty Mark. New York: Dey Street Books.  

 

Internetové zdroje 

 

http://www.allthatglittersburlesque.com/academy/about/burlesque-history/ 
 
http://angelinaangelic.com/about.html 
 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/1968/141-v-
ceskoslovensku-probehl-prvni-legalni-striptyz/ 
 
http://www.leroyal.cz/ 
 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/burlesque 
 
http://www.misscoolcat.com/p/about_1227.html   
 
https://www.musicals101.com/burlesque.htm 
 
 
http://www.pragueburlesquefestival.cz/ 
 
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/legendarni-kino-illusion-
dopromitalo/r~i:article:66635/?redirected=1496486782 
 

7. Přílohy 

7.1 Přepisy rozhovorů 

 

 

http://www.allthatglittersburlesque.com/academy/about/burlesque-history/
http://angelinaangelic.com/about.html
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/1968/141-v-ceskoslovensku-probehl-prvni-legalni-striptyz/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/1968/141-v-ceskoslovensku-probehl-prvni-legalni-striptyz/
http://www.leroyal.cz/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/burlesque
http://www.misscoolcat.com/p/about_1227.html
https://www.musicals101.com/burlesque.htm
http://www.pragueburlesquefestival.cz/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/legendarni-kino-illusion-dopromitalo/r~i:article:66635/?redirected=1496486782
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/legendarni-kino-illusion-dopromitalo/r~i:article:66635/?redirected=1496486782


64 
 

Rozhovor s Davidem Jahnem 7. 11. 2016 

O: Takže pražský burlesque festival ve vaší režii... Teda budete se vracet k těm... 

D: Pražská burleska, no tak my, my jako na to máme takový jako svým způsobem právo, tím, že jako 

jsem první, kdo začal burlesku dělat v Praze, v podstatě jako v tý novodobý historii 2007 a no já jsem 

si s tím dal načas, jako uspořádat festival, protože si myslím, že je třeba si nejdřív vybudovat jako 

vybudovat burlesque jako takový jméno, protože nikdo ten pojem nezná tady a za druhý vytvořit 

tomu nějaký obecenstvo. No a teď to nějak přišlo, že sem se proto rozhodnul, nicméně chci právě 

jako navazovat na tu stoletou jako historii pražskou. Praha jako tou dobou před sto lety byla zlatá 

Praha a to protože ekonomicky, kulturně byla prostě na vrcholu i evropským, že jako Praha byla 

jedno z nejbohatších měst v Evropě, měla první filmová studia a tak dále a já si myslím, že je důležitý 

něco takovýho připomenout, že tady vůbec tendlecten moment, kdy nastal jo, protože už 

nenastane… A no tak jako to jenom připomínám ten festival. 

O: A ten konkurenční jako to dělá kdo, nebo.. 

D: To dělá ženská, která žila, taková Brňačka, která žila na Novým Zélandu, nevím, co tam dělala, teď 

sem přijela, rozhodla se tady udělat kariéru v burlesce a takovým arogantním způsobem se sem 

vtřepala a dělá tady velkolepě burlesku... Asi s cílem ovládnout scénu no, ale ona je natolik nevkusná 

a špatná, když to řeknu takhle, že se s tím nechci vůbec nějak jako spojovat. Mě to štve v podstatě jen 

z toho důvodu, že jsme tady dlouho, dlouho budujeme jméno tý burlesce a pak přijde prostě parta 

ziskuchtivejch žen z Moravy a prostě to celý stáhnou zase ke dnu no, ale s tím se nedá nic dělat jako.  

O: No jasný no, konkurenční boj je asi všude, ne... 

D: Jo, tak to je to je běžný, proti tomu nic nemám ale jako, aby to mělo úroveň. 

O: Hele a ty víš něco o nějaký historii tý burlesky, vyšla nějaká knížka nebo tak jako z tý Prahy nebo... 

D: Z Prahy… 

O: V tom českým kontextu, já jsem právě koukal na nějaký knížky, už vyšly o nějaký tý americký 

burlesce, že jo, o neo-burlesce,  a je toho docela dost i v rámci třeba nějakýho feministickýho hnutí a 

tak, že je to zajímavý.. 

D: Ano. 

O: Ale jestli nevíš o něčem, jestli už je něco v Praze nebo tak jako. 

D: Já vím, že vyšla, viděl jsem na vlastní oči knížku, která je o pražskejch kabaretech, jo, je tam 

Zajíček, jsou tam opravdu nejstarší pražský kabarety a první byl právě Zajíček, U Zajíčka nebo U 

Rychlýho zajíčka, myslím, že je to Jakubská 1, kde je dneska Chapeau Rouge. 

O: Jo. 

D: Nebo, já myslím, že ten je jeden z hodně starejch kabaretů a ještě o kousek dál jak je Buddha bar, 

hotel Buddha bar, tak tam dole je prostor, kterej je opravdu jeden z nejstarších kabaretů, ale nevím, 
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bohužel jako nevím, že by existovala nějaká publikace o burleskních tanečnicích a tak. Jako co vim, a 

co je zajímavý na tý historii burlesky český... Co je zajímavý na tý pražský burlesce je nebo obecně 

burlesce v Čechách je, že… Toho jsme si všimli, nebo toho jsem si všiml nedávno, že díky komunismu 

se tady nějakým způsobem zakonzervovala taková ta zábava varietní, která prostě probíhala za 

zavřenejma dveřma a prostě komunističtí pohlaváři měli tyhlecty mejdany odjakživa, ale prostě 

drželi, že jo, soukromí a díky tomu varietní umění jako takový hrozně dlouho přežilo. Já vím, že jako 

poslední burleskní tanečnice v Čechách v Praze byla a ještě vystupovala v roce devadesát čtyři. 

O: Jo. 

D: Jo a to se doslýchám různě takhle z kuloárů a scény a možná by bylo zajímavý zjistit, kdo to byl 

nebo kde to bylo, bohužel my to nemáme. 

O: Jasně no, a vy se v tom nějak hrabete jako? 

D: No tak jako hrabeme, postupně, jak se k tomu dostáváme, no. 

O: Se to odkrývá, jasně, jasně. 

D: Ale že by existovala nějaká ucelená publikace o tom, to zatím ne. 

O: Jasný, mně to právě taky přijde celý takový neprobádaný téma tady, že prostě ve světě je to 

hroznej fenomén… 

D: No, to už je mainstream téměř, ale jako fenomén… 

O: Tady prostě jakoby se nic neděje a nikdo o tom nic neví, že jo. 

D: Neví no, my jako jsme léta budovali jméno co je burleska, všechny novinové články se motaly 

kolem toho samýho, jako boa a jako nesmysly. Bohužel média si nedaly tu práci nějak proniknout do 

toho hloubš, my už tady druhým rokem přivážíme opravdu ty největší burleskní hvězdy a oni na to 

vůbec jako nereagujou. Což je škoda, ale s tím jako nic neudělám, ale něco málo se daří do médií 

dostat. Ale co jsem to chtěl říct, že my jsme změnili ten kontext tím, jak jsme si vybudovali to 

publikum a budujem to publikum... Zajímavý je na tom vidět, že to v tý Praze má svoje zázemí, že ty 

lidi to znaj, teď jsem trochu popletl nějaké dvě cesty, co jsem chtěl říct, zůstaneme u toho publika. V 

tý Praze je publikum, který je právě zvyklý na to chodit, jsme jako jediná show v Evropě v podstatě, 

jedna z mála na světě, která hraje týdně, jednou za týden v takovýmhle prostoru. A jedinej důvod, 

proč se nám tak daří je, že ta scéna tady je, choděj tam lidi, samozřejmě starší, čtyřicet padesát plus.. 

O: Třeba mě to hrozně překvapilo, když jsem byl, že tam jako a většina prostě tak jako.. 

D: Starší... 

O: Právě, že ne, mně to přišlo dost takový namíchaný no.. 

D: Namíchaný to je… 

O: Zároveň že bych jako čekal, že tam bude hodně cizinců a fakt tam byla většina Čechů, to mě hodně 

překvapilo. 
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D: To se hodně změnilo, dříve to byli více cizinci, teď začali chodit Češi hodně, to zlidovělo svým 

způsobem a říkám no, já si myslím, že je to tím, že to tady bylo vždycky, že jako v tý Praze to varieté a 

říkám záměrně varieté má svoje kořeny, jo. 

O: Že se to vlastně vrací, jo.. 

D: To ti lidi znaj, že tu zábavu chápou, dobře překvapivě a že se k tomu vracej no, takže jako. 

O: Dobrý. 

D: A ty znáš takový ty starší varieté pražský, jako byly Alhambra, Rokoko, U Nováků, to byla ta trojice 

nejsilnějších a dříve divadlo Oldřicha Novýho. Tak to jsou všechno divadla ve kterých se burleska 

dělala, ve kterých burleska byla, krása bez závoje tomu říkali a hlavní herci tý doby - přes Oldřicha 

Novýho si vlastně takhle po natáčeních a po představeních chodili po přesně těhlech kabaretech 

zpívat nebo vyprávět anekdoty... 

O: Jasný.. 

D: To musí být někde zaznamenaný. 

 

O: No to určitě. V tý Avantgardní Praze to určitě bude. Taková publikace o kavárnách, o bordelech a o 

varieté, tam to všechno je. 

D: Aha, já si to napíšu – Avantgardní Praha.  

O: Praha Avantgardní, dokonce vyšla i nějaká německá publikace, která je o pražskejch kavárnách, ale 

zas z toho německýho prostředí, ale to bych musel zjistit, jak se to jmenuje. 

D: No a kdybych… Já teď taky chystám dělat knížku o Prague Burlesque, ale líbilo by se mi taky se tam 

věnovat třeba čtvrtinu tý historii, myslíš teda, že by byla šance tam třeba část toho, co napíšeš třeba 

publikovat? 

O: Myslím, že není problém, otázka je teda, jaký máš termíny. 

D: Já nespěchám.  

O: Jestli nespěcháš, tak já se v tom budu hrabat tak i tak, je to práce, kde budu dělat historii pražský 

burlesky, ale určitě se v tom hrabat budu, tak to můžeme propojit.  

D: To by bylo super. 

O: Ještě bych se tě chtěl zeptat na roli hudby u vás, protože to nejsou dobový věci, že jo. Něco jo 

třeba, jak Mousellyca tancovala s těma obláčkama, ale něco jsou šedesátý léta a tak. Nebo jak to teda 

v burlesce funguje s tou hudbou, jestli je tam nějakej úzus, nebo jak to je. 
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D: Je to zajímavý téma. Jako burleska obecně ve světě jako ty ženský se moc v hudbě nevyznaj jednak 

a nemaj k ní žádnej vztah, tak sahaj po takovejch osvědčenejch burleskních hitech, který se dělaly ve 

40. a 50. letech. Orchestry a to byla hudba přímo hudba stvoření ke svlíkaní. A my tuhle hudbu jsme 

taky používali na začátku, nejvíc to používá Dita Von Teese, ta má takový nejprofláklejší ty, většina 

tanečnic začínajících prostě hrábne po tom prvním a nejsnazším. My… Já k tý hudbě mám jinej vztah 

samozřejmě a s tou pražskou burleskou navazuju tak trochu na 50. a 60. léta, my v repertoiru máme 

padesátky, šedesátky, dokonce osmdesátky. A v našem případě já používám hodně filmovou hudbu 

skladatelů jako Mancini, Lalo Schiffrin, takový velký jména filmový hudby, protože mi to přijde 

nejzajímavější nebo nejchytlavější, že se to propojí s tou hudbou, že tam není zpěv, že to je 

instrumentální a filmový a příběhový. 

O: Jasně, ten zpěv tam pak dodáš ty.  

D: No, tak ty moje písničky… Já mam svůj repertoir, tys ještě nebyl na tý nový sezóně. 

O: Ještě ne, ale chystám se, počítám s tím.  

D: Tam jsou taková jako vyloženě sedmdesátkový věci 

O: Co třeba? 

D: David Dundos a Blue Jeans. Nebo tam mám Venus. Znáš tu písničku. 

O: Smoking Blue 

D: Smoking blue 

O: Shoking blue! 

D: Shoking blue, máš pravdu, já si nezapamtuju jejich jméno nikdy. Shoking blue a na to jak je to 

jednoduchá písnička tak já si nejsem schopnej zapamatovat text. Oni to jsou Dánové myslim. 

O: Holanďani myslim.  

O: Holanďani... No ona má tak blbou angličtinu a to frázování tý písničky je tak prazvláštní, že mi to 

nejde do hlavy.  

O: Jak dlouho trvá nazkoušet tu sezonu. 

D: Já se přiznám, že jsme měli tři zkoušky. V tom divadle je furt vybookováno, my dostanem dva tři 

dny a tim to hasne. Ale jako tim, že holky ty hlavní maj prostě svoje čisla si připravujou doma, tak 

prostě s tím není práce. Nejvíc zkoušení je poskládat ty čísla dohromady a dát tomu nějakej příběh. Já 
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mám tam toho footmana, víš co je to footman. To dělal Lukáš zase, tak ten jakoby to provází celej ten 

příběh, má svojí takovou konzistentní roli, já tam mám svůj takovej jako vývoj a to celý do sebe 

zapadá. Vlastně až na místě, během představení.  

O: A ty holky jsou v tomhle takhle samostatný, jo? 

D: Jasně, šaty si dělaj, vymejšlej čísla a tak. Když se to vezme ad absurdum, tak na ty holky, co si 

nedomlouvaj ty show samy se někde kouká jako na póvl. 

….. 

O: A vy jste v tom Royalu od začátku. 

D: No co to otevřel ten Francouz tak jo. 

O: A on tomu dělá produkci a tak? 

D: Já to mám v pronájmu celý a dělám si propagaci a všechno sám.  

O: A oni tam potom dělaj akce pro sebe. Ty tam platíš barák a… 

D: Jen za ten den. Oni dělaj firemní akce a tak.  

O: Jo, já koukal na ty jejich stránky, kde to marketujou jako „přijďte se kouknout na sál z dvacátejch 

let“, ty Maceškové co to pronajímaj měli totiž fabriku na salámy i to Bio Illusion. 

D: Jo, tam si to dlouho pronajímalo to Bio Illusion, dlouho to měl jeden čas jeden vesnickej DJ, kterej 

tam natahal tu svítící podlahu, dělal tam dízu, páteční, sobotní s projekcema, pak tam byly nějaký 

operní pěvci, který si to pronajali pro sebe a svý přátele, prostě různý zoufalci, až ten Francouz to dal 

nějak jako… Ne, že by do toho nějak moc investoval, ale nic nezkazil a naved to správným směrem.  

O: Ale tak vám se to hodí ne, tenhle prostor. 

D: Ideální, my jsme měli obrovský štěstí. I když ty podmínky nejsou nejlepší, že bysme na tom 

vydělávali, to ne, ale mně se vyplácí do toho investovat, protože se mi to vrací přes ty firemní akce, 

který mám zaplacený dobře. Je to pro image no. Že když to vidíš na takovým podiu, tak to chápeš 

jinak. 

O: Jo i to podium je nízký, že neodděluje ty lidi od toho podia.  

D: Tak to má bejt, burleska má bejt o spojení s tiím obecenstvem a to je jediná taková těžká věc 

s českým obecenstvem je projit nebo jim vysvětlit, že jsme tu od toho ne abychom je bavili, ale jsme 
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tu od toho, aby vy jste se bavili, a čím víc dáte tím víc získáte, což je základní pravidlo burleskní 

zábavy.  

O: A třeba venku lidi reagujou jinak? 

D: Extrémně. My třeba byli teď na třech akcích v New Yorku hrát, v NY je tý burlesky hrozně moc, 

denně je tam pět akcí burlesky a oni maj třeba denně pět představení. V NY je toho šíleně moc, ale 

nejsou na to velký peníze, ale zas ty holky, který tam vystupujou, vystupujou každej den a všude. Není 

to za velký peníze, ale je to velký. A ta reakce, kdy jsme byli na festivalu je nesrovnatelná. Ještě je 

důležitý říct, třeba v tom Stockholmu, kde to hodně visí na ty genderový otevřenosti, kde se nedělaj 

rozdíly, že to safe zone takzvaná, kde se odmykaj větší skupinky chlapů nebo skupinky  netoleratním 

pohledů na cokoliv. Na tom to stojí a ve Švédsku je to tak vydefinovaný a je to hrozně cejtit, to 

publikum hrozně podporuje, je podporující, hlasitý a tolerantní. To my máme náročnější publikum . 

O: Je možný, že to je taky tim, že ty lidi jsou zvyklí? Že jako můžou? 

D: Myslíš ve Švédsku? 

O: Myslím, vůbec, že ta burleska je tam už zavedená.  

D: Asi jo, může to bejt tim... Zas mě překvapilo, jak si myslíme, že to je zavedený venku, jak ty akce 

jsou kvalitní hrozně i ty performeři, i ta produkce těch akcí, tak mě překvapuje, že to takovej highlight 

není. Že maj problém získat jakýkoliv sponzory, že se jim nepodařilo jako mně tady získat firemní 

sponzory nebo získat firemní akce, že se jim neotevřeli jako nám tady. Jako třeba ve Švédsku se vůbec 

neděje, tam maj pořád stejnej problém, jako my tady před osmi lety, kdy ty firmy se na to dívaly přes 

prsty a chápaly to jen jako nahotu a nechápaly ten princip za tim. Tak já myslim, že ve spoustě 

ohledech jsme se dostali dost daleko. U nás jsem to taky podceňoval, a venku jsou ty lidi lepší a zas 

taky ne.  

O: Je to taky tim že toho je hodně? 

D: Je toho hodně, taky, jak říkám, Švédsko je takhle, UK to je takovej mainstream, tam to maj na 

každým rohu. To mně se líbí v tý Anglii, že to vidíš od hospody po operní sály, že tam najdeš všechny 

kvality. Ale jestli je někde kvalitní produkce, je UK, to je Imodesty Blaize, tam máš bigband, tam máš 

lidi, co to umí udělat.  

O: A je to různý v různejch státech? 

D: Jasně, ve Státech je to už hodně o sexu, v Británii je to úplnej mainstream, tam je to na každým 

rohu, v Berlíně je to zas strašně moc avantgardní, to ani nevíš, že jsi na burlesce, v Helsinkách zas 
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jedou velký příběhy, my to tu děláme jakoby filmově, jsme vlastně jediný místo na světě, který má 

tenhle koncept každej pátek. 

O: A vy třeba neplánujete živou muziku.  

D. No plánoval jsem, ale ekonomicky to nejsme schopný utáhnout. Zatím. Bylo by to cool, ale zas 

s tím bandem…  Já jsem něco sháněl a měl jsem nějakej bigband nějakejch studentů, kterej byl levnej 

a zaplatitelnej, ale ten zas nemá ty koule. Takže ten band, kterej by se mi líbil, kterej by dokázal 

zahrát sexy hudbu k tanci, ten ne.  

O: A třeba nějakou kapelu menší... 

D: Já jsem domluvenej se Štěpánem Smetáčkem, že by Štěpán dal dohromady nějakej band, já nevim, 

jestli znáš ty jeho projekty, on má nějakej ten projekt, ve kterym má nějaký jazzový muzikanty, tak 

možná ten by moh dát něco dohromady, ale to je všechno zatim ještě otázka peněz, místa, času a 

tak. Ale někdy do budoucnosti.  

 

Rozhovor s Davidem Jahnem 25. 5. 2017 

O: V jedný knížce jsem čet, že neo-burleska je nejen dělaná ženami, ale je dělaná zejména pro ženy. 

Vidíš to taky tak, nebo ne? 

D: Všiml jsem si tohodle názoru. Vnímají to jako feministické hnutí. Já s tím samozřejmě souhlasím. 

Ale v profesionální sféře se takhle neuvažuje. Jsem producent, který pomohl vytvořit nejlepší 

podmínky pro burleskní tanečnice - jsem tedy feminista. Ženský, který se v burlesce ohánějí 

feminismem, jsou většinou zhrzené ošklivky a velmi špatné performerky, které bych si nemohl dovolit 

booknout na show, za kterou se vybírá vysoké vstupné. S tím se nedá nic dělat. Rozlišoval bych tedy 

burlesku amatérskou (feministickou) a burlesku profesionální (showgirls). 

O: Jasný. 

D: Ještě, abych se opravil. Když říkám zhrzené ošklivky, zní to hrozně a neodpovídá to, protože o tu 

krásu až tak nejde. Na prvním místě je vždy charisma a smysl pro humor. Ale všimni si třeba v 

Kanadě, že se kolem toho motají hlavně tlustý ženský. Hrozně si tu burlesku přivlastňují. 

O: Jj, on ten "ideál" krásy je prostě jinej tady v týhle partě, to je jasný na první pohled. Na druhou 

stranu, není to právě tak, že burleska má určitým způsobem rozvracet tyhle běžný pohledy na svět? 

D: Rozhodně, nesmí v ní chybět ten pověstný nadhled a satira. 
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O: Ještě k tý hudbě - ty tu muziku do scének vybíráš sám, nebo to dělaj holky samy a ty to potom 

nějak koriguješ? 

D: Většinou jsem vybíral hudbu sám. Ale teď už si ji nosí i samy. V případě, že to nezapadá do 

celkového konceptu, nabídnu alternativu. 

O: Ještě jsem se chtěl zeptat, řeším to teďka a dost nad tím přemýšlím: jakou funkci má to stage 

jméno, resp. nějaká tahle burleskní identita, resp. jak to vnímáš? Že to je prostě další prvek oddělení 

se od toho reálnýho světa do toho světa burlesky, která vlastně je taková nějaká iluze, nebo to je 

prostě něco, co k tomu jednoduše patří a dělaj to všichni?  

D: Jako všechny striptérky, tak burleskní tanečnice si volili co nejexotičtější pseudonym, aby zaujaly a 

zároveň zachovaly anonymitu - jde přeci jen o erotiku. Nechceš, aby tě uháněli úchylové. Zároveň je 

třeba zajímavostí, že Russell Bruner se tak skutečně jmenuje. Nebo i Imogen Kelly! Třeba to může být 

statement - nemusíme se již schovávat? 

O: Vidíš! Díky moc, to je fakt důležitá informace tohle. To jsem nevěděl, že vystupujou pod 

občanským jménem! Anička mi říkala, že "by bylo trochu blbý, kdyby mě vyhlašovali, jako že přijde 

Anička Pačesová", což asi má taky trochu pravdu. 

 

Rozhovor s Lady Mousselycou 31. 5. 2017 

O: Já teď prvně řešil to, jak třeba hodně těch lidí do tý burlesky dává takový nějaký ze svýho osobního 

povolání nebo vzdělání, jako třeba Imogen Kelly s loutkamka, jestli taky něco takovýho máš, nebo co 

děláš. 

M: Tak já dělám 3D modely do počítačovejch her, tak to se do toho nedá moc vměstnat, ale 

přemejšlim, jestli mě to nějak ovlivňuje. Obojí co dělám je v podstatě nějaká forma uměleckýho 

vyjádření, takže je to podobný. 

O: Třeba při výběru kostýmu: seš asi dost vizuální člověk. 

M: Rozhodně tam teda nedávám žádný středověký kostýmy, i když dělám na středověký hře. 

O: Ty děláš ve War Horses na husitech, ne? 

M: Jo, na Kingdom Come. Ale přemejšlela jsem už párkrát, že bych si udělala nějaký videoherní číslo 

O: Tu hudbu si vybíráš teda sama k těm číslům. 
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M: Jo, i všechno si vymejšlim sama. Nebo s přítelem vymyslíme. 

O: A David do toho zasahuje a kecá, nebo vám nechává volnou ruku ohledne uměleckýho vyjádření. 

M: Nechává volnou, kdyby to bylo něco špatnýho tak nám řekne: „To je blbý, to nedělej.“ Ale když 

něco dělám, tak se snaží mít nějakej kritickej pohled. 

O: Ale jinak teda nechává. Jak to dlouho zabere ta scénka vymyslet. 

M: To je hrozně různý. Třeba záleží na tom, kdy přijde ten nápad, u kterýho se rozhodnu k realizování, 

třeba těch nápadů mám víc, ale furt nevím, kterej by byl ten dobrej. Trvá to roky třeba, nebo i třeba 

pár měsíců, záleží na tom, kdy to přijde. 

O: Jasně, a ty kostýmy si děláš sama nebo kupuješ? Nebo jak se to vytváří? 

M: Teď si je začínám dělat sama, ale mám na to i Riwu Neronu, ta dělá korzety a dělala kostým taky.  

O: Takový to pompézní číslo s mráčkama, to dělala taky ona? 

M: Jako to dělala Riwaa. To pod tím, jsem dělala já.  

O: A tu hudbu si vybíráš sama taky? A ten tvůrčí proces funguje tak, že prvně vybereš hudbu, nebo to 

jde ruku v ruce? 

M: No, jak kdy, to jsem měla u těch Dresden Dolls. Ty jo, to by bylo super číslo, to je skvělá hudba, na 

to se dá dělat spousta věcí, má to plno taktů, akcentů a tak, tak to udělám, navíc ta estetika se mi líbí 

a hodila se k celýmu tomu konceptu tý show, porcelánový panenky, takže tak. A tak třeba k tomu 

Slunci, to jsem našla až potom, co jsem si vymyslela to číslo, ale věděla jsem, jakou hudbu hledám a 

co chci. Pak vždycky se snažím si najít to, co mi nejvíc vyhovuje. Tak vždycky projedu sto tisíce 

písniček, pak úplně: JO TO JE ONA.  

O: Takže jde vlastně o vymejšlení tý scénky a pak vybrat tu hudbu.  

M: Někdy záleží taky na tom, jak natrefím na dobrou hudbu. 

O: Přijde ti obecně burleska jako retro? 

M: V jakým smyslu retro? 

O: No v americký burlesce jsou dva hlavni vlivy, jeden zachovává formu a druhej, co zachovává ducha. 

To zachování formy mi právě přijde dost retro, Dita von Teese a tak, tak jestli podle tebe ta burleska 
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je retro, nebo je to soudobý žijící umění, který má nějakou roli v tomhle reálným čase, nebo spíš se 

odkazuje na tu minulost. 

M: Já si myslím, že obojí. Třeba ta burleska často odkazuje do tý minulosti, ale to vyjádření bejvá 

mnohdy jiný, ale ten feeling třeba tam je z tý starý doby a přijde mi, že v dnešní době lidi hodně 

vyhledávaj tu retro burlesku kvůli tomu, že maj jakoby chuť se navrátit k těm starejm časům, že to 

bylo všechno pomalý, teď je to v našich hlavách hrozně idealizovaný. Všechno bylo hezký, měli 

všichni hezký účesy, byli hezky oblečený, chovali se k sobě hezky, i když to tam nebylo, že třeba ženy 

neměly takový postavení jako máme teď a muži se k nim chovali jinak, i když třeba víc s respektem. 

Když na to člověk kouká, ve filmech to vypadá, že jim padali k nohám, i když ve skutečnosti neměly 

možnost vyjádření.  

O: Jasně a to Elegantní Česko taky nějak promlouvá k tomu nebo se obrací? Jsem čet to vaše: „Když 

se člověk líp oblíká, tak se i líp chová.“ 

M: Je to tak. Jo, určitě to má na člověka vliv, když je hezky oblečenej, tak potom má sám lepší náladu, 

tak potom má větší radost ze života a lepší náladu a chce ji předat i ostatním. 

O: Myslíš, že to funguje u návštěvníků burlesky, že se dobře oblíknou kvůli tomu, že to je ten Royal a 

tak? Že většinou jsou lidi hezky oblečený… 

M: Tak oni si ten večer chtěj užít, stejně jako my. A tím, že lidi se hezky oblíknou, dávaj hold těm 

umělcům a zároveň navodí atmosféru toho večera, která je potom mnohem víc sexy. 

O: Co ten festival a normální burleska? 

M: No na ten festival chodí hlavně lidi, co je to zajímá, kdežto na burlesku spíš lidi z venku, co jim řekli 

kámoši: „Pojď to je dobrý.“  

O: Jo a máš nějaký zkušenosti z venku? 

M: Ze zahraničí… No tak, v zahraničí jsou tam takový spíš jakoby, že tam úplně není ten stejnej 

formát, jako máme my s Prague Burlesque. Že tam nemaj každej tejden show tři stejný holky se 

třema stejnýma číslama, tam třeba je jednou za dva tejdny show a jsou tam holky úplně jiný a po 

každý jsou úplně jiný. Tam podle mě, co jsem navštěvovala, tak je to tak půl napůl, že někdy tam 

choděj lidi, který jsou do toho, a pak jsou lidi který tam proste přišli se pobavit. 

O: Jasně, ale ví, na co jdou. Že u nás mi přijde, že ty lidi to tak objevujou, že od začátku nejsou tak 

aktivní, třeba jako to bylo na tom festivalu, kdy to bylo dost uvolněný a ty lidi věděli, o co jde a byla 

to od začátku hrozná smršť. Možná je to i problém nějakýho českýho posluchače či diváka. 
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M: Tak oni o tom moc nevěděli, jsme to tu začli dělat před deseti lety a nikdo nevěděl, teď řeknu 

burleska a všichni vědí, což je super. To nemusim pořád opakovat, co to je burleska.  

O: A ty jsi od začátku? 

M: Vlastně jo. První čtyři show dělal David ještě beze mě, pak jsem tam přišla já. 

O: Jak ses tam dostala? 

M: To byla náhoda hrozná, já jsem totiž si udělala takový malý burleskní čísílko na jednu přehlídku, 

kdy jsem dělala gotickou modelku a právě na tý přehlídce jsem měla takový dlouhý šaty černý a říkala 

jsem si, že si udělám scénku nějakou malinkou, tak jsem si udělala malou burleskní scénku, jsem jen 

odložila kabát nebo co, a viděla mě tam právě jedna holka, která kdysi byla v Prague Burlesque a říká: 

„Nechceš to zkusit s náma?“ tak říkám: „já, nejstydlivější člověk na světe, v tu dobu, a říkám si 

hmmm, nevím, budu o tom přemejšlet.“ A pak jsem si řekla, že jo, se mi líbila Dita von Teese v tý 

době, jsem byla malá holka, se mi to fakt líbilo a furt se mi to líbí a tak jsem šla teda na pohovor, 

s Davidem jako, a začla jsem dělat.  

O: A oni to dělaj od začátku s Terezou.  

M: To ještě nebyl s Terkou vůbec, to byl sám. To bylo úplně jiný obsazení. V podstatě z tý starý gardy 

jsem jen já a David, nikdo jinej.  

O: Ty jsi mluvila o tom,žze ty scénky máš extrémní – to slunce se vracelo do nějakejch dvacátejch let a 

ten Falco je totálně moderní burleska. Jak to vyjednáváš? Je to nějakým způsobem, že se 

neorientuješ na jednu dobu, ale je to, že si řeknes: „To by byla sranda udělat Falca?“ 

M: Vlastně jo. To číslo na Falca vzniklo tak, že jsem vystupovala na jedno úplně klasický číslo 

s vějířema se všim a David řek: „Já jsem ti zapomněl hudbu!“ Těsně před tou show. Asi dvě vteřiny 

předtim, než jsem měla jit na to. Tak mi tam něco dej a já to dám. A on první písničku, co mu tam 

skočila, byl Falco a Der Kommissar. A já tam úplně: „Ok, challenge accepted.“ Tak jsem vyšla ven a 

nějak jsem to dala a byla to hrozná sranda a hrozně jsem si to užila. A byl tam nějakej moment 

překvapení i pro ty diváky a právě se jim to taky hrozně líbilo, tak jsem si říkala, že to musim dát, 

někdy v budoucnu, a teď přišel ten čas, kdy jsem se na to cejtila a dala jsem si čas to posunout někam 

dál. Po deseti letech, kdy děláš klasický čísla, tak tě to taky nebaví, protože je to furt to stejný. Tak 

jsem se rozhodla, že chci mít víc ty akty víc taneční, víc herecký, víc extrémnější. Prostě aby si to lidi 

užívali, jako si to užívám já.  
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O: Jasně. A ty scény gothic a burlesque, je to dost spojený. Přijde mi to vlastně absurdní, jak je to 

možný? 

M: Tak je to alternativní scéna a druhá alternativní scéna. On ten vizuál je dost podobnej. A tím, že 

možná jak Dita von Teese začla chodit s Marilynem Mansonem, takže gotický a burleska, tak vzniknul 

tenhle merch. A plno holek, co byly gotičky jsou teď pinupky. Že dospěly a řekly si, to je moc temný, 

musíme bejt... Nevim. Je to podobnej vizuál.  

O: Jasně. Mně ta burleska přijde pompézní, je to drahý všecko a ta gothic rocková kultura byla 

špinavá. 

M: A gotičky nejsou úplně tak jako… Záleží jakej žánr těch gotiků. To je taky deset směrů. Jsou 

viktoriánský gotici, steam punkový gotici, klasický gotici. 

O: Že ta burleska stojí na dvou pólech, že je zajímavý, jak bereš to, že ta burleska je rozkročená nad 

tím jakoby punkem a DIY approachem a tak, a zároveň neřeknu, že si hraje, ale je to takový vysoký 

umění o sobě říká, nebo je to tak, hrozne pompézní, rekvizity… 

M: To jo, ale není to vysoký umění. My se snažíme, aby to bylo vysoký umění, ale jakoby ten 

prapůvod tý burlesky není nic vysokýho, to byly holky, který se proste kroutily u jazzový hudby, 

protože předtím nic jinýho nebylo, tak na co jinýho by tancovaly.  

O: Tak jsou různý rekvizity a je to takový to… 

M: To vzniklo tim, že se ty holky předháněly v tom, která bude mít co nejlepší. A snažily se to udělat 

víc a víc hezký a tak.. 

O: Že jsou tam ty rekvizity jako pravý šampaňský, kokain, v těch dámách v porcelánu ta poslední 

scéna je jak z nějakýho bizarního dekadentního filmu, že to nějak evokuje. 

M: Já to neviděla. Já vlastně nevim, v čem vystupuju. 

O: Mně to evokuje tu vyšší společnost. 

M: Jasně, to v posledních letech kvůli Ditě von Teese to stouplo, že na nás choděj celebrity. Takže my 

jsme taková zábava pro celebrity. 

O: Jasně, je zajímavý, jak je to rozkročený nad nízkou a vysokou zábavou, že kulisy jsou posh a jinak je 

to lidský. 
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M: Jasně, možná proto to má takovej úspěch v poslední době, že to je něco, kde se ty lidi odreagujou 

a nemusí sedět jako v divadle.  

O: Právě, že mi přijde u nás, že lidi jsou zvyklí, že jdou jako na divadlo. Čekaj, co bude a moc se 

nezapojujou, že je těžký je přemluvit, aby reagovali.  

M: Jo, ale když se to povede, tak je to super.  

O: Mně přijde hrozně zajímavý, že jak lidi venku ví, na co jdou, reagujou víc spontánně a vroucně asi… 

Co takový to boření hranic mezi podiem a publikem? Je to normální v burlesce? 

M: Jo, tak chodí se do publika, nemusí se, může se… To je na každým. Já osobně to nemám moc ráda, 

protože nevim… Jsem moc stydlivá.  

O: S tou stydlivostí pomáhá nějaká stage person? Že tam všichni maj nějaký umělecký jméno či 

historii, pomáhá to v tom? Je to maska nebo není? 

M: V podstatě asi… Možná jo, ale ani ne… spíš je to když člověk vleze na to podium tak se tak odhalí. 

Odhalí co je v něm, nebojí se to dát najevo, když je člověk ve společnosti a stydlivej, tak se bojí 

promluvit, aby neřek nějakou blbost, a v tý burlesce když jako já vyjdu ven, tak jsem na tom jevišti a 

musim ze sebe dostat to nejlepší. A to je jakoby to ze mě, ne jakoby žádná maska to není, je to jakoby 

to celý ze mě.  

O:A tyhle burlesque jména, to je taková tradice nebo proč… 

M: No znělo by to asi divně, kdyby mě vyhlašovali a říkali: „To je Anička!“ 

O: Jasně. Je to v rámci nějaký iluze, že to je jinej svět, do kterýho přijdeš a seš jinde? Že nejsi na 

Vinohradech, ale někde v kabaretu v Berlině. 

M: Jo, já už to tak nevnímám, jak jdu jako do práce. Já tam jdu a předvedu a pak jdu domu. 

O: A ty kostýmy si platíš všecko? 

M: Jo.  

O: Vyplatí se to? 

M: Poslední dobou jo. To víš, že se to vyplatí. 

O: Kolik dostáváte za představení? 

M: To nevím, jestli můžu říkat... Nevím, mezi pěti až deseti tisícema. 
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O: Za jeden Royal? 

M: Ne to ne, to je spis prestiž. Ale firemní party a tak.  

O: To zařizuje David všechny ty marketingový věci? Nebo si řešíš věci sama? 

M: Píšou mi lidi, psali mi často předtim, ale teď se spíš obracej rovnou na Davida, že chtěj jakoby víc 

z tý show než jednu, že chtěj celou show rovnou. Nebo když mi někdo napíše, že chce celou show tak 

to přepošlu. 

M: A ty sólově vystupuješ? 

M: Když mi někdo napíše, tak jo, jinak festivaly nemám čas obesílat, stačí mi, co je tady. 

O: Naplní tě to? 

M: Někdy až přeplní. 

O: A ty festivaly fungujou jak? Ty se zajímáš… 

M: Ty festivaly jsou dobrý na networking. Že člověk jde, má nějaký akty, pak můžu cestovat po celým 

světě a všude někoho zná.  

O: A ty umělci si to zařizujou sami? Oni někoho chtěj, nebo si to hledaj? 

M: Přihlášky se dávaj. Oni si třeba vyberou dva headlinery a pak ten zbytek, co tam vystupuje, 

vyberou z přihlášek, který jim poslali ostatní.  

O: A to je o nějaký prestiži asi, ne? 

M: To když tě vyberou, tak je to dobrý. 

O: Co ty soutěžní? Jak to funguje? 

M: Co já vim, jak to hodnotěj. 

O: Byla jsi? 

M: Jo, byla jsem na jednom, ale nevim. Dostane pár korun a jde domu, titul. 

O: A ty sama máš v repertoiru čísla, cos měla i dřív, nevim, někdo zavolá a bude chtít to Slunce, tak 

vezmeš kostým… 
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M: Jo, to může. Na ty firemní akce netahám Falca, to je moc odvážný, mám svůj repertoir baletních 

čísel, tak tam většinou vystupuju.  

O: Já si představuju, že lidi když si to objednaj, tak chtěj vidět to retro číslo. 

M: Přesně, to je dobrý jich pár mít.  

O: Jasný, to máš nějakej kánon, co máš. Ten festival mi přišel hrozně různorodej. 

M: Jo, to jsme makali tam na tom. 

O: Takže jste to dělali všichni. 

M: No to dělala Terka s Davidem a a já jim dělala webovky. Pak jsme si udělali hezkej večer a projeli 

jsme všechny přihlášky a videa a oni potom z toho vybrali ten core.  

O: Takže je to úplně DIY Prague Burlesque, že jsi dělala i webovky. Je to hodně autonomní. 

M: Tak to není tak těžký… To je úplně lehký. Se naučíš programovací jazyk, a když něco zapomeneš, 

tak to vygooglíš. Dělat 3D model je těžší. 

O: Jo, tomu rozumím. A ten DIY approach je i v tom Royalu? Podílíte se na tom, jak to bude vypadat 

nebo to dělá celý Garmont? 

M: Ta výzdoba? 

O: Spíš to sezení nebo tak. 

M: To je jeho věc. My se staráme o podium.  

O: Jo. A ty mas nějaký hudební vzdělání? 

M: Hudební? 

O: Nehraješ na nic. 

M: Ne, taneční mám. 

O: jasně, právě že ta muzika je v burlesce vypravěč, že hodně záleží na tý hudbě, tak jestli ty lidi když 

si hudbu vybíraj, jestli přemejšlí nad tim, jak je to napsaný nebo tak.  

M: Přemejšlim, jestli se na to bude dobře tancovat, jestli to má akcenty, aby to bylo dobře 

zapamatovatelný, ne moc repetitivní a ne moc ohraný.  
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O: Jasně, že ty zpěváci to třeba vnímaj jinak a podle toho tu hudbu vybíraj. Že každej umělec je hodně 

individuální. Bereš tu burlesku jako výsadu žen, který se zajímaj o feminismus, že v tom 19. století to 

byl takovej velkej proud? Dá se to říct i dneska? 

M: No já myslim, že ne. Jako ony samy byly feministisky v tom co dělaly, ale nebyly to moc chytrý 

holky. Co jsem četla rozhovory, tak to byly prostě striptérky. Nechci urážet striptérky, ale většinou to 

teďka dělaj vysokoškolačky. Ale prostě to tak… Nebyly moc chytrý. 

O: A ty máš technickou školu? 

M: Já mám Karlovku Nový media. Na fildě. A pak mám knihovnictví.  

O: A ty ostatní holky jsou taky takhle vizuálně založený? Že Tereza má akrobatický čísla… 

M: Terka je takovej markeťák spíš. Takovej salesman. Ale všichni musíme bejt vizuálně založený, 

v tom vkusu a stylu. 

O: Připadá ti burleska jako herectví? 

M: Je to herectví svým způsobem… Promiň, mi někdo volá, musim to vzít.  

(Volá její přítel.) 

O: A on se na to tváří jak.  

M: On tam dělá! On je Bob the Stage Tiger. To je ten černej člověk, co tam vždycky proběhne, vezme 

věci a odejde. Já jsem ho do toho navrtala. Mě vždycky stejně doprovázel, tak jsem mu řekla, jestli 

tam nechce zůstat a s něčím pomoct.  

O: Rodinnej bussiness. 

M: On je zlatej, je mu je to úplně jedno, i se mnou vymejšlí, říká mi, co mám zlepšit, mohla bys tam 

udělat i tohle. To je dobrý mít takovej feedback, kterej se nebojí to říct.  

O: A s tou nahotou jsi mela problém někdy? 

M: Já si nepřijdu, že bych byla nahá. Nikdy jsem si tak nepřišla, tam člověk není nahej. Jak v plavkách. 

Nemám s tim problém.  

O: Změnila ti burleska život? 

M: Určitě. Mám víc peněz. Ne to ne, to není jediná věc. Tak je to super že člověk se může nějak 

realizovat. Ale zároveň mi záleží na tý druhý kariéře herní vývojářky. Že mě to jako věc co mě hodně 
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baví, že člověk je sice zakutlenej v kanclu, ale je to hrozně kreativní a můžeš dělat světy celý. To je 

boží.  

O: V burlesce taky, ne? 

M: Taky! Taky dělám světy. Takovej malej bůh.  

O: To je zajímavý, jak ta burleska přitahuje různý lidi.  

M: Jo, je to hezké. Ale ne všechno na burlesce je hezké. 

O: Co je špatný na burlesce? 

M: Jiný burlesky. 

O: Jo, to říkal David o tý Bohemia Burlesque. 

M: To mu to za to stálo se takhle rozpovídat…. 

O: Nemoh tomu přijit na jméno. Já s nim dělal loni v listopadu rozhovor, to bylo žhavý. 

M: Jo, to oni udělali festival dřiv než my.  

O: A bylas tam, nebo? 

M: Jo, já tam byla, se podívat na Dirty Martiny. Některý performeři byli skvělí, některý nebyli skvělý. 

Mě tohleto hrozně vadí, tahleta konkurence. Lidi si hrajou na to, že dělaj… Nebo hrajou. Že proti sobě 

brojej... To mě prostě... Ahh! To mě, nevim, nechápu, proč to maj zapotřebí, proč to dělaj, protože 

my něco děláme, oni něco dělaj, můžem něco dělat i spolu a ne prostě…  S některýma lidma se prostě 

nedá dělat. Problém v burlesce je ten, že se na to lepí tyhle podivný existence, který se snažej si na 

tom vybudovat nějakou fame, ale jde jim jen o tu fame, ale nejde jim o to pobavit ty lidi, ale aby byli 

skvělí a lidi je obdivovali a to je jediná věc, která jim jde, tak do toho nevkládaj, ani se nesnažej, aby 

jejich vystoupeni nějak vypadalo. To je ve všech kolektivech. Jsou lidi a lidi, vždycky když dělaj 

v nějakým stejným odvětví, jedni jsou těm jedněm a ty těm druhejm.  

O: Chtěli se na vás svézt? 

M: Jo. My to tady budujem deset let a pak přijdou všichni a úplně nám to kazej.  

O: Jestli viděj prachy na tom… 

M: Ale lidi to snad poznaj.  
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Rozhovor s Robertem Wünschem alias Bob the Stage Tiger 31. 5. 2017 

O: Prague burlesque. Od kdy? 

R: Já… Tak rok, možná dva už. Už dva roky. Jsme s Aničkou tři a půl roku, s tim, že ten první rok co 

jsme spolu, tak jsem Aničku vozil autem a jezdil pro ni, protože je pozdě  večer, s tim velkým kufrem... 

Tam zázemí je, ale ne že by se tam mohly nechávat věci. Já tehdy psal články jako redaktor, tak jsem 

měl čas skoro kdykoliv a tam byly nějaký dva kluci, který pomáhali a dělali, co dělám teďka já, ale 

věčně něco zapomínali a David byl na ně nějakej naštvanej a nevim, jestli to vzešlo od Aničky nebo od 

Davida, jestli když  už tam jezdim, tak jestli tam nechci zůstat a pomáhat. Jsou to drobnosti, že člověk 

maká hodně o pauzách, taky musí připravit výbuch, rekvizity… Z výbuchu mám do dneška strach. To 

je pytlík se střelným prachem, kterej je na stagi, kterej se na dálku odpálí. Nejzajímavější je rozdíl, že 

holky makaj během programu, ale já makám o těch pauzách. Během programu nic moc dělat 

nemusim, po každým čísle tak tam proběhnu, posbírám co vidim, aby se ta druhá o to nezabila, aby 

stage byl tak čistej, zjistili jsme že se to nedá dělat abych nebyl vidět, mám normálně sako bez košile, 

motýlka a David říká, že jsem Bob the Stage Tiger, abych byl součástí tý show, abych nebyl rušivej 

element, nějakej uklízeč. Na konci mě David představí, teďka jsem součástí víc toho představení. Dřív 

se začínalo, že jsem přišel v černým oblečení a sbíral to, tak David přišel s tim mi dát roli, aby to do 

sebe víc zapadalo. Abych tam nepůsobil tak nepatřičně.  

O: Třeba venku tyhle lidi nejsou přiznaný. 

R: V zahraničí to jsou holky, nebo i samotný producentky, nebo že se to zakomponuje do toho čísla. 

Co bylo na festivalech tak nějaký dvě holky v zajíčkovskym nebo tak.  

O: Vy spolu jezdíte na festivaly? 

R: V Londýně jsme byli. Ale jezdím s nima, někdy když jedou nějakou firemní akci, tak to někdy jedu 

když mám čas, prostě že jedu s Aničkou, protože jsem s ní rád, a když mám volnej víkend proč se 

nepodívat někam jinam. Že pomáhám stavět stage a potom mám volno.  

O: A o burlesku ses zajímal. 

R: Vůbec. Až s Aničkou jsem to poznal a zjistil, o co jde. I když jsem ji dřív než jsem ji poznal viděl 

v nějakým rozhovoru, tak jsem pořádně nepochytil, co ta burleska je. Jen jsem věděl, že to je moje 

spolužačka a tak. Nezajímal jsem se a vlastně jsem se všechno dozvěděl od holek a od Davida, o tý 

historii a tak a najednou se mi otevřel novej prostor, že třeba v těch historickejch filmech vidim, že to 
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je ta burleska, co tam tančí, že jako kdybych to viděl bez povědomí, tak si řeknu, že to je nějakej 

kabaret, teď řeknu, že to je burleska.  

O: A seš fanoušek burlesky? 

R: To nevim, spíš teď dokážu posoudit co je dobrý, co je špatný. Že jako vidim nějakou show, tak 

vidim, co je dobře udělaný, že mě to baví z technickýho hlediska, že jak ta holka dokáže komunikovat 

s publikem a tak, že jako když člověk dělá nějakou profesi, tak vidí ty chyby. Ale fanoušek... Asi jo, líbí 

se mi to.  

… 

O: V tom Berlíně to vypadalo jak? 

R: Tam bylo velký schodiště, velkej čtverec a lidi seděli vedle toho. První číslo boylesque bylo 

černobílý, takovej Caligari trochu. Samozřejmě jsme se tam stali terčem nějaký interakce s publikem, 

tak jsem mu rozepínal korzet a tak. Super zážitky.  

O: A tam se to nedělá takhle divadelně. 

R: Jo, to bylo.  

M: Jo, to byly i scénky, který provazovaly scénky, bylo to jakoby historie burlesky v Berlině, 

Metropolis jako burleska.  

O: A to byla jedna show. 

M: To bylo pár show, jakože divadelní představení, těch bylo deset, s burleskou. 

R: A pak jsme byli letos na jiný a to bylo klasicky objednaná zakázka, že v podniku holky zatančej 

během večera třikrát mini vstup, prostě zábava od toho podniku.  

O: A ty hudební čísla jak děla David, dělá to někdo? 

R: Jakože takhle, že by tam byl hlavní zpěvák, to nevim. Co jsme byli v Kanadě tak tam byl spíš 

podobnej styl, kde měli uvaděče, kterej to celej večer uváděl a než zpívat, dělal takový joky, ale byl 

skvělej bavič, zapojoval to publikum, mezi těma číslama tam pět minut kecal a bylo to dobrý, to bylo 

super. Se Aničky ptali když jsme přijeli do tý Kanady, co dělá, tak říkali, že měla napsat a mohla 

vystupovat. To je skvělý, že tahle komunita je čistá a milá, že drží pohromadě.  

O: To bylo kde? 
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R: V Montrealu. To bylo fakt super, takovej komponovanej večer, něco mezi Bar and Books a 

Royalem, malý podium, Twin Peaksovskej interiér a výběr různejch umělců, týpek žongloval, nebo 

dělal divnověci…  To mi přijde, že možná ten směr, kterým by se to mohlo ubírat, že to bude 

komponovanej večer, kterýho burleska bude součástí. Bude bavič, zpěv, Terka tam dává akrobacii, a 

že prostě to nebude jen ta burleska, že ty lidi zmlsaný internetem by nudilo, když se holky svlíkaj.  

O: A co ženy, je jich víc. Je to tak že se burleska dělá pro ženský? 

R: Mně to tak přijde.  

M: A berou si z toho inspiraci domu do ložnice. To mi říkaj všechny páry, jsme byli na vás a pak jsme 

měli fakt dobrou noc. Ok, to jsem ráda. Přítelkyně se inspirovala.  

R: Mně přijde, že to je spojený i s těma kostýmama, si s tim vyhrajete, vypadá to hezky a to víc ocení 

spíš ženská než chlap a je to elegantní. Je právě ten rozdíl mezi striptýzem… 

M: Jsou to nějaký sny zobrazený.  

R: A ony obdivujou, že si říkaj, že já bych na to podium nevlezla a tak.  

O: Kde to bylo předtím než v Royalu? 

R: Bar and Books. Jednou za 14 dní, někdy i častějc. 

O: A to bylo taky podle scénáře? 

R: Jo, dokonce David tam zpíval mezi tím, jen tam nebyly ty kulisy navíc, sem tam rekvizita, ale jinak 

to byl podobnej princip. Ve světě je normální, že jdeš, kam tě objednaj, v Evropě jste snad jediný, kdo 

to takhle má. Jsme byli v Paříži v Crazy Horse, ale není moc souborů, že maj pravidelný show každej 

tejden.  

… 

R: Na těch baletních špičkách se Anička naučila sama.  

O: Mně to připomíná kapely, jak jezdí touring. 

R: Jo určitě, je to nejblíž ty subkultuře kapel. Víc než divadla tourujeme, my tourujeme furt.  

O: To má málo lidí, ale že by to mělo jako job. 

R: Jo tak David, ten připravuje všechny videoprojekce, stříhá hudbu, vyřizuje objednávky a tak, Terka 

mu s tim pomáhá, ale ta zároveň pracuje s tim, Angie taky pracovala, pracuje.  



84 
 

…. 

R: Mně třeba na tý show přišlo, že to bylo předvídatelný – jedna holka, druhá holka, teď je to míň 

šablonovitý, je to zajímavější pro diváka. Ono plno lidí na nás chodí hodně, většinou páry.  

M: Někdy jo. Si říkaj – bude dobrej večer… Choděj no.  

 

Rozhovor s Bárou Komárkovou 1. 6. 2017 

O: Byla jsi na nějaký burlesque show teda? 

B: Právě jenom snad na dvou nebo třech v životě. 

O: To nevadí! A jak to jako vypadalo, případně kde to bylo? 

B: A ne jako na nějaký fakt high end. 

O: Vůbec neva. Tos byla v baru někde? 

B: Hele, v Londýně je ta scéna celkem velká, já bych řekla. Hodně barů je i vyloženě jako stvořenejch 

pro tahle vystoupení. Já jsem teda byla jednou v takovým baru, kde to bylo vyloženě pořádaný 

jednou burlesque dancer z Londýna, a měla tam spoustu dalších burlesek - jak ženskejch, tak chlapů. 

To bylo skvělý, protože vlastně každej do toho představení přinesl něco svýho a bylo to takový pestrý. 

Jednou jsem byla taky v takovým mini podzemním baru, tam se človek cejtil obklopenej tureckejma 

mafiánama, protože je to turecká restaurace, dole právě s tím barem a takovým nepatrným 

podijkem, a všechno to bylo hodně tmavý, rudý sametový závěsy. Všichni seděli u malejch kulatejch 

stolků a to byla tenkrát jen jedna performerka, a to bylo skvělý. 

O: Jen jedna, jo? 

B: Pak jsem jednou, asi před 4-5 lety, vlastně i pořádala event, co se jmenoval "art which is also a 

disco", a tam jsme si pozvali Juliett & Her Rock n Roll Circus. Ta byla jako taková principálka, a měla 

celej svůj tým burlesek, a fakt dělávaly hodně vystoupení. 

O: Jasný. A něco třeba pravidelnýho tam je? Nebo to je vždycky jakože burlesque večer v nějakým 

podniku? 

B: No, hele, a jinak je tu jako třeba fakt hodně eventů, který jsou fakt high end a vstupenky se platěj, 

ale je k tomu třeba lahev šampáňa a tak. Tady je hodně takovejch jako komunit, o kterejch třeba 

úplne člověk neví, když se v nich jako nepohybuje. Ale rozhodně jsou jako pravidelný noci a fakt je to 
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k tomu udělaný a je to dost honosný. Třeba bys mohl zmínit Vicky Butterfly. Ta je fakt šikovná a živí 

se tím po celým světě. Má neskutečný kostýmy a ta snad i učívala burlesque dance a tak. Je jí kolem 

30, mám pocit, takže celkem mladá. 

O: Jasný, ale většinou to jsou prostě čísla za sebou bez nějakýho scénáře, ne? 

B: Hele, záleží, no. 

O: Že tady v Praze to je vlastně jako divadlo, který je pořád stejný. 

B: Třeba ta Juliette s tím cirkusem to měli se scénářem, to bylo hodně dobrý. Nebo, hele, třeba je 

takový venue v Camdenu, jmenuje se Roundhouse a jednou jsem tam byla na představení "Vintage 

Rock 'n' Roll Circus", nebo tak něco. Na tohle v životě nezapomenu, protože to bylo jedno z 

nejneuvěřitelnějších představení, co jsem kdy viděla. A to bylo fakt hodně retro a měli tam různý ty 

ženy s půlkou těla a tak. A pak jako klasický divadelní představení a tak. Trvalo to celý asi 5 hodin a 

fakt jsem se viděla, jak tam před těma 90 lety někde chodím, ne!? 

O: Takže je podle tebe burleska retro? 

B: Tohle bylo spíš takový cirkusový představení. Nebylo tam moc tančení a tak. Jen jsem to jako 

postranně zmínila, protože to bylo fakt skvělý! To vlastně ani nebylo skoro vůbec o burlesce. Ale bylo 

to skvělý. 

O: Jasný! 

B: Ale vlastně jo. Bylo tam hodně divadla a tak. No, já myslím, že dneska si pod tím hodně lidí třeba 

představuje, že je to fakt jenom o striptýzu a nálepkách na bradavkách. Takže bych řekla, že někdy to 

třeba působí hodně levně. Ale to prostě záleží, jestli ty lidi jsou herci a jestli je na tom zajímá i to 

umění a berou to fakt jako takový divadelní představení, nebo jestli se tam prostě jenom svlíkaj. Ale 

to fakt záleží asi, kam na to jdeš a tak. Hele, teď mě tak napadlo, jo. To teda je v Berlíně, ale snad 

„Kabarett der Namenlosen“? To je velká krása! 

O: Jo, o tom mluvili. A Crazy Horse v Paříži. 

B: Super! To ani neznám. 

O: Jedna z nejlepších scén v Evropě. 

B: Se musím podívat! 
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O: Já jako jsem zaměřenej hlavně na tu pražskou burlesku. Ale mám tam kapitolu, právě srovnání, jak 

to vypadá venku a jak u nás. 

B: Jasňačky! Já myslela jen tak jako pro zajímavost vyloženě. 

O: Že ta naše je určitým způsobem jedinečná tím, jak je každej tejden stejná. Že venku to jsou spíš 

jako čísla za sebou. Tady je to proste dvě hodiny představení, každej tejden od září do června stejný. 

B: No jasně. Hele, na těch fakt pořádnejch představeních jsem nikdy nebyla, to by Ti řekl spíš Ben. 

O: Jasný, mně to jako stačí. Jen prostě venku je to spíš, že ty podniky si to zvou samy, ne? 

B: No, já bych řekla, že obojí. 

O: Jasně. 

B: Ale fakt moc nevím. 

O: A jinak? Co tam třeba hraje za muziku, cos byla? 

B: Ty jo, hele, to už vůbec nevím. Mám ale pocit, snad párkrát i zpívaly samy, a tak. 

O: Jako spíš jestli je to víc k tý Ditě von Teese nebo moderní. 

B: Hele, možná bych řekla spíš víc moderní, to vyloženě kde jsem byla. Ale třeba to, kde jsou 

pravidelně, to spíš bude fakt klasický jako. 

 

Rozhovor s Miss Cool Cat 6. 6. 2017 

C: No tím jak děláme vlastně Prague Burlesque Academy, tak jsme se snažili najít nějakou historii. 

Když jsme to začali dělat, nebylo tolik knížek. Teď je to lepší, jsme z různých zdrojů hledali: wikipedie, 

knížky, rozhovory s legendama atd. A historie burlesky jako těch kabaretů je spíš v Evropě. 

O: Lydia Thompson 

C: Jo, to ti asi David řekl. 

O: Ne, to jsem si sám všechno hledal. Vím o tom teďka hodně. 

C: Ty jo! Mi to pošleš kdyžtak? 

O: Jasně, klidně. 
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C: To by mě zajímalo. 

O: Jasně, ona tam mluví o antickejch dramatech a tak. 

C: Ano, ano, my to taky tak vysvětlujeme, že vlastně v pradávných věcích byly ženy zobrazovány u 

tance, sváděly tancem, dá se říct, což by se dalo pokládat - jako Salome a tak, jako základy burlesky a 

první ženská. Nebo v tom 19. století, to bylo spíš z recese nebo politických důvodů. Se ženský svlékly 

na pódiu, aby na něco upozornily. Ta první byla v tom 1868, jestli si pamatuju… 

O: V New Yorku. 

C: No, ona patřila ke skupině British Blondes a oni přinesli tu burlesku ven, oni měli politický skeče a 

tak, a přivezli to do Ameriky. 

O: Jo, ten Ixion je tam přepsanej v tý knížce, jsou tam fotky z tý doby a tak. 

C: Já mám taky různý fotky, co jsem našla na internetu. 

O: Jo, tam je to takový ucelený, reklamy na ty show a tak. 

C: Tak to je super, to máš super zdroje. Jo, to byly kankány, Francie, to tak postupovalo. Viktoriánská 

doba byla dost cudná a v Paříži ukazovaly kotníčky a všichni z toho byli hin, kotníček! A pak vzniknul 

Moulin Rouge. A Amerika má zlatej věk 20. a 30. léta. Pak byly Folies Bergere v Paříži, to jsou ty 

krásný estrádní show, ze kterejch dost čerpáme. Současná burleska, to najdeš spoustu politických 

skečů, zrovna včera jsem viděla dokument, moc se mi to teda nelíbilo. Můžu ti doporučit dva: jeden o 

burlesce 2017, tam si dělaj srandu a tak. My jdeme tou cestou glamouru, si jako děláme srandu, ale 

vycházíme z tý zlatý doby, hodně si zakládám na tom vizuálu. A být vtipný taky není jednoduchý, ta 

možnost, že ženská je vtipná, může spadnout do trapnosti, tak to nechávám spíš na Davidovi. Ale já 

se taky snažím být vtipná, mám pár skečů. Mám kovbojku, kde s Davidem, který je víc vtipnej, ale 

přece jenom čerpám z tý zlatý doby. 

O: Co to je zlatá doba? 

C: 20. a 30. léta mezi válkami. Přesně Folies Bergere. V tom období byly dvě nejslavnější divadla Folies 

Bergere a Minsky. Minsky byli pro nižší vrstvu, spíš skeče. Oni jak neměli peníze, tak měli divadla ve 

třetím patře, a ty holky se tam třeba víc svlíkaly a bylo to víc cheesy. Ale taky z toho čerpáme hrozně 

moc. Tam tancovala Josephine Baker a hodně lidí z burlesky. A kdysi to byla velká zábava na úrovni, 

kde chodily celé rodiny. Nic 18 plus, ale fakt to bylo krásný a hollywoodské hvězdy se tam chodili 

dívat na ty burleskní tanečnice – byla hlavní hvězda a ty chorus girls, co vypadaly stejně a tam fakt se 

ty největší hollywoodské hvězdy chodily dívat na ty kostýmy, jak to maj ušitý, jak to dělaj. Fakt to byly 



88 
 

megahvězdy. Pak měly problém se zařadit do normálního života, ale žili s boháčema a fakt to byly 

hrozně chytrý ženský – Gypsy Rose, to je můj vzor, krásný kostýmy, byla i chytrá i byznysově, že 

vydělávala hrozně moc peněz. Což je pro mě takový samozřejmý, protože se snažím tu burlesku 

postavit na nějaký byznysový level, aby se tím dalo vydělávat. Protože realita v Americe je taková, že 

ty holky nevydělávaj, maj normálně joby, je to těžký vydělat. Ale my, jak jsme v Čechách, tady málo, 

ale povězme, že se to dá, ale je důležitý pro koho to děláš. 

O: To vás živí asi víc ty firemní akce než Royal. 

C: Přesně tak, to ti možná David vzpomínal, že pro nás je to spíš prestiž, žádný výdělek. Tam se 

hrozně investuje peněz do nový sezony, od září bude 4. sezona a všechny ty peníze, co vyděláme, 

nasypeme nazpět, což je takovej tlak. Ale ty firemní akce nám vrací aspoň něco z toho, že si něco 

vyděláme. 

O: A ty máš nějakou ekonomickou školu? 

C: Ne vůbec! Dělám marketing pro designovej magazín okrajově, resp. jsem se tak nějak protloukala. 

Mám matematickej gympl, chtěla jsem na žurnalistiku, kam mě i vzali. Čísla mě baví, ale že bych byla 

nějaká matematička, to vůbec. Pamatuju si dobře čísla, ne jména, ale chtěla jsem jít na žurnalistiku, 

tam jsem se i dostala, pak jsem šla do Prahy a nechtěla jsem se vracet. Pak nastala ta realita, že se 

musíš živit, seš sama, s rodinou, tak vysoká šla stranou. Jsem se tak protloukala, pak jsem pracovala 

v reklamce, teď mám takovej side job a dělám z domova vlastně marketing magazínu - sháním 

klienty, vytvářím budgety a tak. To tak dělám k tomu. Plus spolupracuju s módní návrhářkou Zuzkou 

Kubíčkovou, že se jí snažím dostat do více butiků. Spíš jsem člověk, tak jako PR, co je tak trochu všude 

a baví mě to hrozně s těma lidma pracovat. Učím v Akademii, dělám burlesku na profi úrovni a 

děláme ten festival s Davidem. Byl první ročník, tak byl můj úkol shánět sponzory a ta komunikace. 

David je ten kreativnější člen, i když realita je taková, že na tom makáme oba. Teď úkol je sehnat 

sponzory na Prague Burlesque, že chceme rozšířit tu scénu. Ale je to těžký, lidi nechtěj tady moc 

prachy dávat, kór do divadla a umění. Spíš se dává do sportu, granty už vůbec. Ale posouvá se to a to 

je pozitivní. Potřebuješ peníze, aby se udělal festival a tak… Myslím, že se to zvětšuje. 

O: I ta sorta těch lidí je větší, ne? Že jste víc vidět. 

C: Jo, je to tak. Přesně, první sezona byla takový dost různá, teď s tou novou vyprodáváme od října. 

Jsme nevyprodali jednu show, to bylo teplo a lidi odjeli z města. Ale teď chodí i dost Čechů, to kdysi 

nebylo vůbec. 
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O: Jo, to mě překvapilo, že v roce 2015 tam bylo hodně Čechů. Že jsem si myslel, že to je show pro 

cizince, že ty o tom něco vědí a tak mě překvapuje, že tam teď je 70% Čechů. 

C: My vlastně taky. David na tom pracuje 10 let. Mně se hodně povedlo být v mediích, byla jsem 

v Elle, ve Forbesu, což byl velkej krok v Čechách. Asi je to tím, že se snažíme to dělat na profi úrovni. 

Prostě některé ženské to berou jako hobby, ale my se z toho snažíme dělat profi show. Díky tomu se 

to prostě... Anička byla v Krausovi a tak, bylo toho hrozně moc. Potom začli chodit Češi. Nejvíc začli 

chodit Češi, když odvysílali na Nově Víkend Nova. Jsem se děsila, že chtěj dělat u mě doma rozhovor, 

ale bylo to super a prostě tím mě potom Češi poznávali na ulici. Je vidět, že ta telka tu ještě jede. 

Internet tu ještě není tak silnej jako televize, to je neuvěřitelný. Česko je tak 10 let pozadu v tomhle. 

Díky telce máme dost Čechů. Chodi i dost turistů. Máme i dost rezerv, že hodně těch turistů chodí, že 

přijede do Prahy a diví se, že to tu je.  

O: Zas ten festival se hodně poved. Co jsem se bavil s lidma, tak prostě se jeli podívat, jak vypadá 

burlesque festival – turisti co jezdí.  

C: To je taky, že ten festival byl promyšlený. Bylo to třeba půl roku, možná rok dopředu, jsme se 

snažili booknout evropský producenty sem a navázat spolupráci, protože těch festivalů je hrozně moc 

a povězme si na rovinu, hrozně moc jich je shitov. Já jsem v tomhle už trochu striktnější – burleska je 

pro všechny, ano je, ale odlišuje se tam to hobby a ta profesionalita. A je hrozně vela festivalů shitů a 

hrozně dobrejch. A my nabookovali ty nejlepší z Evropy: Bettie Blackheart z Fisnka, pro mě velký vzor. 

I kamarádka, Kalinka Kalaschnikow, pak jsme měli jednoho… Měli jsme Neila Kendalla který je v Hall 

of Fame v Las Vegas, což je největší instituce burlesky, což nám taky pomohlo. Ale nejdůležitější je 

přemejšlet takhle – vytvářet tu scénu a na dobrých základech. A pozvali jsme fakt velké hvězdy - to 

jsem vymyslela já - a sehnali jsme na to sponzory. A byla to kombinace velké ženské síly v Perle Noire, 

a to je fakt sexy ženská burleska, a plus z Austrálie zas Imogen Kelly, která to tam propagovala, 

burlesku. Je tam od základu hrozně velká osobnost, ale zas má to divadelní v tom, že má to 

loutkoherectví a tak dále.  

O: A Imogen Kelly se tak jmenuje? 

C: Ano, to je její skutečné jméno! To jsem nevěděla dřív! 

O: A to je jedna z mála co to má? 

C: Dá se říct, že jo. Že někdo si dává za jméno křestní… Možná, že se to dá nějak přetransponovat. Ale 

neznám snad jinou. 

O: Russell Bruner.  
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C: Jasně! Russell Bruner. 

O: Ale to jsou asi tak dva, na který jsem přisel. Čím to je? Je to nějaká móda burleskní, nebo je to styl, 

nebo... 

C: Asi jako Terezie Bělčáková by znělo divně… Ty český jména, polský, maďarský, to by znělo divně. 

Plus si člověk vytváří alter ego. Mě baví to aleter ego. Já si vytvářím teďka ještě jedno. Přece jen jsem 

jiná na tom stagi dost. Asi by tě to mělo nějak definovat, ač to moje jméno přišlo tak, že jsem k tomu 

přišla dost vtipně – jsem fotila soubor, začala jsem žit s Davidem, on: „Nechceš dělat burlesku?“, já 

z toho byla úplně vydřená. Pak vypadla nějaká holka, já byla najednou na stage na rychlý záskok a 

byla jsem najednou v tom a byla jsem tam hozená a to jméno vzniklo tak, jakože - ježiši, já nemám 

jméno! A šli jsme kolem – to je fakt debilní příklad teda – ale šli jsme kolem prodejny hudebních 

nástrojů a byl tam nějaký kopák a bylo tam Coolcat napsaný a „Miss Cool Cat“ říká David, „Máme!“ 

Ale to jsem měla velké štěstí, protože Miss Cool Cat není nějak originální jméno, řekněme si to 

narovinu. A pak, když to začalo přicházet do toho, že jsem známější, tak jsem si chtěla udělat web a 

tak, a bylo štěstí, že Miss Cool Cat neexistovala. A cool cat, no, je to takový rokenrolový. Některý lidi 

by řekli, že to je možná moc striptérský. Ale v Německu mi to řekli tohle, mně se to líbí, že to je ten 

rokenrol, padesátky, fetiš a tak. Ale jako jména, myslím, že to je alter ego a možná hodně i na 

začátku, když začínáš, tak se schováváš před veřejností, když máš normální zaměstnání. Já se taky 

bála, když něco dělám. Jsem se sice potkala s dobrýma ohlasama, ale někoho rodiče to neberou, jsou 

to ortodoxní katolíci, možná i proto se trochu schováváš. Ale tak 80% pozitivní ohlas i zaměstnanců a 

tak. Otázka, když 10 let budu dělat striptýz, tak kde se pak zaměstnám. Jsem provařená, že jo! Je to 

otázka.  

O: To člověk musí dotáhnout, aby se živil jen tím. 

C: Přesně! Nějakej plán mám do budoucnosti.  

O: Co ta nahota? Je to spojený taky s tím, že se chce člověk schovat za to jméno? 

C: To nevím. K burlesce to patří. Já tu nahotu vnímám… V minulosti se upozorňovalo na něco tou 

nahotou, dnes je to věc, která tam je. Je to vizuální věc, pokud se zpracuje dobře, takže burleska je 

taková ta ideální zábava. Dát si drink, dát se na hezký skeč a k tomu se ta ženská ještě svlékne. Plus si 

myslím, že tou nahotou odhaluješ svojí duši, že jako svlečeš se na pohodu… Někdy je to hrozně těžký, 

že odhalíš tu duši před lidma úplně tou nahotou. Je to zajímavá vizuální věc pro mě. Nemám... No, 

mám prostě posunuté hranice v hodně věcech. Mně se ty věci líbí, já vnímám nahotu přirozeně. 

Nejsem úplně nudista, ale připadá mi to krásný prostě. Nevím, jak bych to popsala. Nepřipadá mi to 

vulgární. Samozřejmě existuje vulgární nahota. A to David určitě taky říkal, že je to populární, protože 
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dneska je všechno na jeden klik, porno a tak, a lidi tam viděj nějakou estetiku, inspiraci, i ty lidi to 

inspiruje k tomu prožívání nějakejch smyslů a tak dále. Oni se i ty hranice v burlesce posouvaj. Něco 

mi připadá vulgárnější, kam bych už nešla, ale když je to zpracovaný dobře, tak si nepřipadám nahá. 

Je to pro mě přirozený navíc.  

O: A tu hudbu si vybíráš sama? 

C: Vybírám si sama. Dost mi pomáhá… To je složitý. Hudba je nejtěžší. Nejtěžší je vybrat hudbu, aby 

se ti dobře tancovalo. A to tak je všechno, neustále si zapisuju. Když vidím něco ve filmu - hodně 

čumím na filmy, na festivaly, jsem hodně vizuální člověk - vidím nějakou přehlídku, fashion show, a 

všechno si zapamatuju-, tak mám v telefonu fůru nápadů, co si zapisuju. Celej rok si zapisuju třeba 

songy a pak to poslouchám dál. Dost mi pomáhá David, to s ním konzultuju jako s hudebníkem. Já tu 

burlesku ráda vytvářím, tak jasně, je to prostě... Děláš si to sám skoro všechno. Ale jakoby ráda 

spolupracuju s lidma, hrozně mě baví ten element, že se do toho dá zapojit x dalších lidí, který maj 

jinej pohled. Tím to můžeš posunout. Není to, že bych si to navymýšlela doma na koleni, ale baví mě 

spolupracovat s kreativníma lidma, to ti tak život přináší sám, přesně jak ta moje trenérka. Děláš něco 

úplně jinýho, já k ní přišla a dělali jsme akrobacii a říkám jí, co dělám, a ona pak: „tam něco vymysli 

něco jinýho“, to mě baví, ten pohled jinejch lidí. Plus mám fashion designérku, která mi šije kostýmy, 

já bych to sama nedala dohromady. Nápady mám samozřejmě, ale zas ten člověk to posune někam 

jinam, to mě baví. Přijdu, jako co chci dělat a jak se na to dívá ona. A protože ji pokládám za evropskej 

talent, tak tomu dá funkčnost, snažíme se vybírat i materiály lokální, což mě baví, že můžeš dát job 

více lidem. No a hlavně tomu dá nějakou jinou kreativitu, svůj pohled. 

O: Ten tvůrčí proces teda funguje tak, že máš prvně scénku a potom hudbu, nebo? 

C: To by byl ideální případ. Nějak si vymýšlím, do čeho bych se chtěla stylizovat. Nějaký charaktery 

máš a pak vymejšlíš něco novýho. Ideální případ je tak, že přijde hudba a ta se mi líbí a na to něco 

vymyslím. Bohužel, mně to funguje spíš tak, že si něco vymyslím kostýmově a pak se to překopává - 

funkčnost, scénka musí fungovat. Spíš jsem hodně vizuální. V tomhle nejsem asi ideální burleska, 

vizuální člověk. 

O: Jasně, ona ta hudba je jedinej spojující prvek toho příběhu a toho, co se děje na pódiu. 

C: Dá se říct, ano. Hodně používám filmovou hudbu. 

O: To máš s Davidem to samý, ne? Že on říkal, že ta filmová hudba má příběh sama v sobě.  

C: A kolikrát jednoznačně nemusíš vyprávět příběh, že ty lidi to chápou. Ale když ho máš vnitřní, tak 

prostě to pomůže těm lidem při předávání nějakejch pocitů.  
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O: Bereš burlesku jako retro? 

C: Ne. Já si to nemyslím. Ale zas já jsem i ze souboru pokládaná, že mi lidi říkali, že jsem nejvíc 

neoburleska, ale že tam mám hodně moderních prvků. Retro je super, hrozně, ale ještě jak víc to 

přišlo do módy… Retro je super, hodně se tím inspiruju, těmi estrádními výpravnými show, ale ráda 

se inspiruju i dalšími věcmi – americký drag queens se mi líbí, to spojení starýho a novýho. Mám to i 

v bytě, ráda mixuju tyhle věci dohromady.  

O: To jsou dva směry, že některý se vracej jen do těch 20. a 30. let a některý se snaží zachovat ten 

duch. 

C: Některý si na tom hrozně zakládaj, třeba Virgil Royal v Milane si zakládaj na tom, aby to bylo čistě 

retro. Tam bookujou holky z celýho světa, vždycky to musí ale bejt true vintage, aby to bylo celé do 

vintage. Hraje tam jenom swing, nepouští tam moderní hudbu. True vintage. Což ok, absolutně 

miluju, ale my spíš kombinujem. Ale to je i Davidem i mnou, že jsme takový.  

O: Že směřujete někam takhle. Mně přišlo zajímavý, že ten Royal, ta reklama byla taková, že „vás 

vrátíme do 20. let“, přitom tam jsou nový prvky a tak. 

C: Hm... My se to snažili udělat pestrý i do budoucna, víc varieté, víc cirkusových čísel. I tak jsme se to 

snažili poskládat, jako klasická burleska s vějíři a potom tam přišel někdo úplně jako cirkusovej, aby to 

bylo pro toho diváka atraktivnější. To ti řekne hodně producentů, že kdyby šly třikrát ty vějíře, tak to 

tě nebaví. Jako pro ty lidi, ty to zas tak neodlišujou, když se v tom nevyznaj. Musíš to udělat atraktivní 

pro ty lidi. 

O: Mně přijde, že ty lidi to tak nevnímaj. Pro mě to bylo, když jsem tam byl poprvé, po přečtení těch 

propagačních materiálů, představoval jsem si přesně tyhle retro čísla a přijde mi to vtipný, že tam pak 

hraje surf rock, šedesátky a tak. Je to postavený na nějakejch známejch hitech, kdy to je od začátku 

burlesky vlastně. Přesně jsem čekal nějakej true vintage. 

C: Myslíš, že naše prezentace trochu klame? Možná bychom měli updatnout stránky.  

O: To si nemyslím, protože lidi to neřeší. Já vlastně byl tam jedinej a nikdo to moc neřeší.  

C: Oni ani častokrát neví, na co jdou… 

O: A taky mi přijde, že to je takový... Že to je typickej marketing, že ty lidi to moc neřeší. Ale možná mi 

to vyvrátíš, ale přijde mi, že ten festival byl obrácenej, že Praha byla zlatý město před 100 lety a 

nevím, jestli by ty lidi tady na tu burlesku přisli. Že kdyby se řeklo, uděláme true vintage festival, tak 
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ty lidi neví, co jsou z těch slov všechny slova. Jestli to je jako marketing nebo jestli nad tím nějak 

přemýšlíte. Nebo ta burleska má retro spád v těch hlavách těch lidí? 

C: Hm, festival je něco jinýho než show naše. Ale tam jsme se i takhle domluvili a David na to má fakt 

super nápady. Jsme se snažili oživovat Prahu, jak byla. Komunismus to tu pohřbil, to víme. Tenkrát to 

tu bylo jako… Lepši než v Paříži. Tady byly shows, to kvetlo. Primárně nechceme říkat, že to je 

historický, ale chceme na to navazovat. Ale není to tak, že bychom chtěli nalákat, ale přemejšlíme o 

novým vizuálu a tam taky budem navazovat na historickej šubec, na kterej se zapomíná. A to bysme 

chtěli tu Prahu oživit, co tu bylo. Ale ne, že to je retro a na to se snažíme nalákat, ale každej si to 

může vyložit po svým.  

O: Jasně, ten Royal se právě hodně chlubí tímhletím. 

C: Tam se právě dělo tohle! Tam jednou byla stará paní, 90 let, a chodila tam prej na striptýz v 70. 

Tam to prostě bylo, což je super! Já si teď pořídila knížku Pražské nevěstince nebo tak… 

O: Ztracená Praha. To jsem čet. Není tam o burlesce vůbec nic. 

C: Není tam nic, jo? Sakra! Jsem se těšila, že si to budu číst. 

O: Ale je to hezká knížka.  

C: Tak nic, nevadí. Ale bezpochyby tady byly… Musely být a byly, jen těžko se to dohledává v těch 

Čechách. Si to vem, ti herci se museli chodit někam bavit! A prostory, které tu existujou, co se tam asi 

mohlo dít? 

O: Tak Rokoko a tyhle kabarety to měly. Já hodně hledal tu burlesku, abych ji zasadil do historickýho 

kontextu, a je toho hodně málo. Buď se tomu říkalo jinak, než přímo burleska, anebo prostě to bylo… 

C: Spíš jako varietní show. Se to kombinovalo – cirkusáci, show girls… Nevím, jak český show girls… 

Burleska se tenkrát neříkalo, určitě ne v Čechách. Ale zase i ve filmech nebo i v 60. i 70. jsou tam ty 

prvky burlesky, že se tam nějaká ženská svlíká, je to burleskní… Spíš to nebylo pokládaný za to. Krásná 

tanečnice, která se obnažuje… Nevím. 

O: V tom historickým kontextu tady někdy, burleska jako taková…  

C: To spíš v Americe, to je velká věc. Ale bezpochyby to tu bylo, tím jsem si jistá.  

O: Spíš je zajímavý to spojení… Potom v těch 60. se to obnovilo v rámci uvolnění na chvilku. To byl i 

malej dokument, kde mluví Kopecký a Horníček o tom, jak nahota a erotika patří k umění. 
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C: Ano, ano, ano! Tak burleska se dá definovat, že to je takový art. Forma, kde prezentuješ svoji 

sexualitu, že to není nic špatnýho. A obrazy, nahé ženy, se vždycky malovaly. To je krása, to se 

prolíná, to je hezký.  

O: Není to taky tak, že v neoburlesce se hodně řeší, že ta klasická burleska se dělala pro chlapy, ale ta 

neo pro ženský? 

C: Nemyslím. Teda spíš jak to vnímáš, jestli jako styl, kde to kombinuje prvky, feministicky skeče a tak, 

nebo v neoburlesce, jako tý formě, kde je to všechno, i klasická burleska. Jako chlapi se tam choděj 

dívat na něco vizuálního. Vtipný je, že nejvíc se jim stejně líbí David. Že tam je tenhle paradox, že 

David je nejlepší. A ženský se chodí dívat na ty kostýmy, chodí se inspirovat, třeba i do postele, když 

to řeknu takhle zjednodušeně. To jsou i ty kurzy, že ony nechtěj bejt případně show girls, chtějí ten 

návrat tý ženskosti, chtěj se míň stydět před tím chlapem, víc se odvázat. To ti burleska může dát do 

normálního života, že ti to vyzvedne osobitý styl, máš víc sebevědomí, seš hrdá na to, že máš svoje 

tělo, dá se na chlapa udělat pár fint, aby si nevšimnul těch nedokonalostí, a to nás burleska vlastně 

učí a i to my učíme na těch kurzech. I když učíme i jak se svlíkaj rukavičky, i klasickou choreografii, ale 

je to hodně k tý psychický stránce. Tam některé ženské přijdou, se stydí, a odchází s červenou 

rtěnkou, pomalu v prádle… Ale ty si se ptal na něco jinýho… Nerozlišovala bych to takhle. Záleží, jak 

neoburlesku vnímáš, jestli celkově nová nebo neoburleskní styl.  

O: A to pojetí tý krásy v burlesce, jak se to bere nebo nebere? Mi přijde, že to je takový hodně... 

Freak friendly. 

C: Jo takhle… No pojetí krásy je to, že je to oslava, klasická formule. Oslava krás všech těl a tak dále… 

A proto souhlasím, ale taky bych viděla tu profesionalitu. Když učíme ty kurzy, tak ukazujem nějaký 

typy burlesek a tam je to přesně – od chlapecký postavy, až po pořádně oblou ženskou. Jenže tam jde 

o to, že oni jsou takový profesionálové. Je to o tom jak se hejbeš, jak to ukážeš, jak to tělo dokážeš 

modifikovat psychicky a třeba podpatky a tak, že to je skvělá show girl. Ale – za to mě asi budou 

zatracovat nějaký lidi –, ale já prostě nemám ráda tu feministickou burlesku – jsem tlustá, jdu se 

svlíknout, ani se nenalíčím… Mně se na to nekouká dobře. Jako neodsuzuju, jak ten člověk vypadá, 

ale musí to mít nějakej standard, aby to byla dobrá show. Musí to mít skvělou hudbu – ne, že si 

stáhnu Christinu Aguileru tady. Nápad, příběh, make-up, vlasy, to musí mít nějakej standard, aby to 

byla show girl pro mě. A je to dost občas takový - tak si uděláme show, feminismus, tohle, tohle… Ale 

i ta Imogen Kelly to říká v tom rozhovoru, a s tím souhlasím – já jsem feministka, užívám svoje tělo, 

jak chci, nemám ráda promiskuitu. Ale mě by neměly feministky rády, protože nosím podpatky, líčím 

se, mám růž. Ale feminismus pro mě není, že ze sebe nebudu vytvářet objekt sexuality nebo krásy. To 

je podle mě, že tu burlesku děláš, tak to ze sebe děláš. Ale to je v pořádku, tu pozornost strháváš na 
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sebe. Ale nemusí to vždycky znamenat… No, asi tak bych to řekla. Musí to mít standard, se tam 

rozlišuje ta profesionalita a hobby. A já chci dělat profi burlesku.  

O: Že to není o tom, jak vypadáš, ale jak se k tomu postavíš? 

C: Přesně, to si řekl hezky. Je dost vidět na tom podiu, jak je ten člověk chytrej. Je vidět, jak nad tím 

přemejšlím. Když seš blbej, nebo seš omezenější, nečteš a tak, tak je to hrozně vidět. Vidíš to na tom 

festivalu, různá spektra můžou být a je to skvělý. To je už performance art a ne burleska. To používám 

asi nejvíc, performance art.  

O: Jasně, to hlavně na tom festivalu i ten Gasiu. 

C: Jasně, je to celé spektrum. Jen tady ty lidi na chlapy třeba nejsou úplně přirpavený. My chceme 

přitáhnout i ty drag queens, mě to hrozně baví, Sheila Wolf. Samozřejmě lidi tu jsou ještě dost… 

Ome… No, rasisti, xenofobové jsou. Proto jsem tam chtěla Sheilu, černošku jako hlavní hvězdu, 

protože když je issue černoch v letáku… To bysme měli dělat my, trochu rozšiřovat tyhle obzory.  

O: Co ty návštěvníci na tý regulérní show a festivalu? Že ty lidi jsou jiní? Na festivalu věděli, na co 

jdou, na tý regulérní mi přišli… 

C: Nudnější? 

O: No, tišší, jako když jdou do divadla. Přišlo mi to takový nudný to publikum, no. Druhej den na tom 

festivalu mi přišli od začátku skvělý, byla to smršť od toho publika i z podia.  

C: Jasně, to je festival. Audience easy to entertain. Vědí, chtěj… Naše show je weekly show, občas je 

super publikum, občas ne. Korporátní akce, to je už úplně jiný publikum. A já se na to ptala i 

profesionálních burlesek, co když lidi netleskaj? Někdy jsi stuck in the middle, některý lidi to 

nepoberou. A ta naše show je poměrně často a prostě choděj některý lidi jako do divadla, takže ani 

neví jak reagovat… David se to snaží už víc polopatě říkat. Lidi se bojí projevovat. Na korporátních 

akcích nejvíc - vedle je můj šéf, nebudu řvát. Tam pracuje psychika lidí jinak. Festival jsou open 

minded lidi, co přijdou. Ale já sama nevěděla, jsem se bála: Co přijde za lidi? Prodáme lístky? A bylo 

to super! Je to asi tenhle rozdíl no. Jsou to lidi, co znaj burlesku a vědí na těch festivalech víc.  

O: Mně to dost připomíná kapely. Že taky si publikum nevybereš… Je tady nějaká, řeknu, světová 

burlesque parta? Že to je nějaká subkultura? 

C: Určitě, je to komunita nějaká. Takhle jsem šla do NY, hned mě tam bookli. Rozhodně znám hodně 

lidí, že i sami bookujeme ze zahraničí. Je to komunita, ale je to taky oddělený, jakou show děláš. Ale 
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ty úrovně jsou tam. Ale všeobecně je to subkultura, která funguje jako společenstvo. Jedeš do 

nějakýho města, jdeš na burlesque show, přespíš u nich. A takhle to funguje. 

O: Přesně jak kapely na tour. Víš komu zavolat, s kým to domluvit…  

C: Takhle to přesně funguje, dá se říct.  

O: Co to DIY? 

C: Jo, určitě to tam patří. Znám hodně burlesek, co neměly peníze, tak si začaly šít a teďka jsou 

designérky. Já taky, třeba kamínkuju kostýmy a tak, taková nekonečná ta, no… Je to ale super, když to 

někdo umí udělat. Já nejsem moc crafty, nejsem moc šikovná. A já to chci mít hezký na těch 

detailech. Ale dodělávám si věci a sama je vymýšlím. Ale to tam je velký, hodně burlesek si šijou celý 

kostýmy, je jich fakt hodně. 

O: Jak dlouho třeba trvá nazkoušet číslo? 

C: Může to být půl roku i víc. Když jsem začala dělat akrobacii, tak dva roky jsem trénovala. Půl roku 

minimálně. Záleží na kostýmu, na jeho náročnosti. Od února řeším další sezonu, půl roku. Jsme 

v Čechách, všechno trvá dlouho. Co je tady za měsíc, v Londýně za týden, v New Yorku den. Plus najít 

tu hudbu, secvičit, vymyslet to… Trvá to tak půl roku. 

O: Pak to zasazujete společně do konceptu nebo to dělá David? 

C: To dělá David. Ale on nám jako nic nezakazuje, to vůbec! On to prostě zasazuje do konceptu. Teď 

se to posouvá do větší show, řekl nám tému, ale většinou si ty čísla a charaktery vymýšlíme samy, 

protože ty čísla využíváme i jinde, v zahraničí a tak. Nepoužívám to jen tady, pokud to nejsou velké 

rekvizity. Chci se stylizovat do nějakýho charakteru a David to pak dá dohromady, aby to dávalo 

smysl. S tím footmanem je to provázaný a tak.  

O: A ty jsi jak dlouho v souboru? 

C: Pět let. No, jsem zvědavá. Přijdeš na novou sezonu? 

O: Určitě, ze mě je teďka fanoušek burlesky. 

C: No, tak to je super! 
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Rozhovor s Angelinou Angelic 17. 6. 2017 

A: Mně se na tom líbí, že ta burleska byla dřív daleko víc věcí. Byla to parodovaná opera, skeče vtipný, 

ta burleska byla satira a nějakej performance, ale byl to širší pojem než v těch 30. Třeba.  

O: Myslíš, že je burleska retro obecně? 

A: Já nevím. Burleska je asi druh performance, beru to… Když se řekne burleska, je to uměleckej 

striptýz pro mnoho lidí, od devadesátek si myslím, že je to hodně o performance a může to bejt 

cokoliv – ohně, akrobacie, tribal, herectví… Nevím no. Asi je to nějaká… Hodně se to osvěžuje a 

evolvuje.  

O: Na tom festivalu to bylo hrozně pestrý a člověk viděl hodně věcí… 

A: No taková ta klasika, která je. Dělám hodně klasický věci, korzet, vysoký podpatky, headpiece a 

tak, to je nuda už vidět. Tohle, to byla ta iluze, to hlavní, archetyp burlesky, od toho se chtěli lidi 

vymanit a ve snaze bejt originální vzniká fůra dobrejch věcí, ale i shity, najít dobrou burlesku která 

dělá klasiku je taky těžký nakonec. 

O: Kdo to je? Pearl Noir a tak? 

A: No, to je docela klasika. Ona nemusí mít ani kostým na to jak je skvělá. Ale třeba Dita von Teese 

nebo Lada Redstar. Ty dělaj klasiku, krása, vlasy, třpytky, elegantní, ale zároveň sexy. Ale většinou ty 

čísla nemaj příběh, ale je to takovej klasickej strip, formou parade, jakože choděj, hezký pózy, trochu 

zatančej, ale je to spíš o těch pózách a o tom bumps and grind, tou pánví, shimmy a tak. To je taková 

typická americká burleska, není to vyloženě o tanci, ale jako taková sexualita prostě, ta energie… To 

hodně dělá třeba Mira Noce.  

O: Je klasická česká burleska? 

A: To bych neřekla. Je nás tu pět, ale celkově to nechci přeceňovat jo. Každá se máme co učit, ale je 

to cesta k tomu se učit, když vidíš ty světový hvězdy, tak je jasný, že ony jsou tady a my tady. Ale když 

to vidím tak jsme na tom dobře s tou vizuální stránkou, jsem viděla jiný, který to maj sepraný a tak. Je 

vidět, že do toho investujou… My jsme tlačený, že každej rok nová sezona, tak se snažíme je udržet 

v chodu – každý dva měsíce opravy a dokamínkovat a prostě tohle. Na to si myslím, docela dbáme. A 

jsme víc klasičtější ještě furt. Ale asi to je tím, že publikum na to není zvyklý, že když vidí něco, na co 

nejsou zvyklí, tak je to potřeba naučit ty lidi. Když je silnej perforemer a to číslo ti sedne, tak tě ty lidi 

budou následovat, když to dobře podáš. Záleží co je extrém a co ne, ale možná proto jsme začaly 
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s tou klasickou jako Mousellyca, která tu byla jedna z těch prvních tanečnic, tak se inspirovala Ditou 

von Teese a lidi chtěli vidět tu eleganci a tak. 

O: A ty kostýmy si děláte samy? 

A: Jo, já přišla s nápadem a dala to švadleně, ať mi to ušije, ale jak jsme dál, tak máme každá svoji 

návrhářku, co nám pomáhaj, i výběr materiálů, aby se ten kostým hned nerozpáral a tak. Je to lepší 

mít někoho kdo tomu rozumí než to dát švadleně a udělejte mi to takhle.  

O: A tu muziku si taky vybíráš sama. 

A: To jsou hodiny a hodiny na youtube. A prostě iTunes. To je nejtěžší asi. 

O: Funguje to tak, že máš prvně vizi toho čísla a pak vybíráš hudbu? 

A: To většinou je dobrý mít charakter a vědět, co v tom čísle bude. Hledání hudby je nejtěžší věc, když 

máš kostým a nápad a nemáš hudbu tak jsi ztracenej. Když máš dobrej song, tak tě to vede a když 

žiješ v tom songu, kterej je dobrej tak můžeš udělat skvělý číslo. Jen na ty akcenty můžeš udělat 

skvělý číslo s jen bump a shimmy. Ale najít dobrou hudbu je fakt těžký. Tý hudby z minulosti moc 

nepřibejvá a ty tracky, který jsou dobrý, jsou zabraný, nebo jsou to ty burleskní ohraný songy, který 

kdysi používala každá burleska, ale hrozně fungujou. Jsou tam akcenty, gradace, ty starý orchestry. To 

je hodně dobrý, no. 

O: A ty charaktery, má každý to číslo vlastní charakter nebo Angelina Angelic je zastřešující prostě… 

A: Všude jsem to jako já, ale snažím se to upravit o tom, o čem ten příběh je. Když mám tu Afroditu, 

tak jsem víc sweet, ale s podivem mi spíš sedí dominantnější role. Většinou to hraju nejvíc na tu 

energii. Mám čísla, co maj storytelling, to je nejlepší skombinovat dohromady. Některý performerky a 

já taky hraju hodně tu energii. Buď mám klasickej strip nebo je to takovej energickej teasing bych 

řekla. Nevím, asi jsem to spíš jako já. Když se to hodí do nějakýho akcentu nebo je vtipnější hudba, 

tak dělám ksichtíky u toho, když jsem ta krotitelka, tak dělám víc drsnou… 

O: To bylo to číslo s tou smrtí s tou loutkou… 

A: Tam hraju takovou naivní blondýnu, co se všemu diví… 

O: A jak to je v burlesce, tyhle jména? Málo lidí vystupuje pod svým jménem… 

A: Nevím, tak každej chce dodat něco… Já si vybrala Angelina Angelic, se mi líbilo v těch padesátkách, 

kdy ty jména měly zvuk tý hvězdnosti jako Marilyn Monroe a jména co začínaly stejným písmenem. 

Jsem si dala jméno jako Angelina Angelic, ale měla jsem i studentku, co si dala jméno Natalie 
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Moshabrová, prostě. Což taky není její jméno, ale zvolila si český jméno, což se mi líbilo. To je dobrej 

nápad vlastně. Všichni maj takový Coco Cheri, Dimanond Ferry, takovýhle no… Nevím. Ono se to k tý 

burlesce hodí, možná i proto říkala Dita Von Teese, že ten glamour a tohle co vytváříme je iluze, i ta 

krása je iluze – make-up a proto se říká, že v burlesce je každá žena krásná, protože vytvoříme tu 

krásu, není o to tom že má každá červenej růž, ale je to o tý silný vizáži. Nemusí mít všichni vlnitý 

vlasy a linky, ale ty lidi co dělaj víc než burlesque, tak maj výraznější make-up, nebo dlouhej, cop, 

něco co je definuje, třeba maj vyholenou hlavu. Aby to vizuálně bylo zajímavý. Když je někdo 

s rozpuštěnýma vlasama barvy nijaký a bez líčení, tak je to takový nijaký. Když seš dobrej performer 

tak je dobrý to dotáhnout přes kostým, make-up hudbu, přes všechno.  

O:  Je to třeba taky nějaká maska nebo tak, něco za co se dá schovat? 

A: Nevím, já to tak třeba nevnímám, sama když vidím nějakou holku, tak se mi to možná… U těch 

našich studentek – ony se v tý akademii něco naučej, otevře se jim obzor, maj větší sebevědomí, a 

najednou maj to svoje jméno, akt, a tak si to hýčkaj… Možná je to nějaký jejich sebevědomější já, ale 

co by na tom bylo špatnýho, že jo… Mně se taky líbí, když slyším ty jména, bych to nebrala, že se za to 

někdo schovává, ale je to takový tajemství, jako Greta Garbo, Marlene Dietrich, to nebyly jejich 

jména, to ty studia vymejšleli, aby to mělo zvuk a tak, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak to bylo 

vlastně špatný, že je takhle, že jo… uvrtali do něčeho. Já to vidím spíš romanticky víc jako, tak jako 

mysticky hezky…  

O: A ta burleska je o takovejch silnejch ženách? 

A: Asi jo. Každej, kdo vystoupí na podium, je silnej, že to jako dá. Od komiků a herců až po burlesky. 

O: Jasně, já četl, že neoburleska se dělá pro ženský… 

A: To jsme zažili, z našich zkušeností chodí hodně páry, ale když už jsme napočítali víc ženskejch než 

chlapů a to je dobře. Chlapi tomu přicházej na chuť pomalu, nebo na to chodí chlapi s fantazií, co 

chtěj bejt drážděný a nechtěj všechno vyvalit hned, ne to „ukaž kozy“, ty baví spíš striptýz klasickej, 

kterej se z burlesky vyvinul koncem 60. let, ale burleska má hodně ženskejch fanoušků, protože ta 

burleska je dobře převeditelná do normálního života. Od toho jsou ty kurzy, nepředpokládám, že 

každej kdo tam je, bude chtít na sobě pracovat aby byl burleskní star, ale do ložnice, k partnerovi, 

spoustu tipů. Spoustu ženskejch se stydí mít výstřih, stydí se bejt narovnaný, když maj větší prsa, a 

s takovýma věcma se setkáváme dnes a denně. Takže je to super použít právě tu burlesku, formu 

entertainmentu, že to může být způsobem života – mít sebevědomí, nadhled pro ženský, udělat si ze 

sebe srandu… Mně se líbilo, co řekla Koko La Douce – ona řekla: „Burleska je víc lásky pro vás a vaše 

okolí“ – a já s tím souhlasím. To je ženská co má vyzrálejší sex appeal, má dvě děti, je na ní vidět 
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nějaká elementární moudrost. Mně se líbí, že burleska nemá mantinely váhový, věkový ani 

genderový. Se mi líbí, že ženský normálně co potkáš – 40 už jsem stará, to je hrozný. Do čeho se ta 

společnost dostala, ve čtyřiceti maj ženský pocit, že jsou na odpis, přitom v burlesce nic takovýho 

není. Teď tu budeme mít Erochica Bamboo, je jí 55 a ta jako tu stage dá jako nikdo jinej. A to se mi 

líbí na těch burleskách, že to jsou některý třeba starší ženský, i 70 a 80 hvězdy v Burlesque Hall of 

Fame vystupujou, co zažily ty poslední dny burlesky, což je úžasný a nebojí se prodat tu krásu ani 

v tomhle věku. I ty vlasy, jako Dita von Teese, nebo Dirty Martini, těm taky je kolem čtyřicítky a nebojí 

se ukázat tu krásu naplno. I ve filmech nahrazujou ženský, co maj mít věk čtyřicet padesát a oni tam 

daj ženskou co jí je třicet. A líbí se mi, že na těch podiích tyhle lidi normální jsou. Jsme měli jednu 

studentku a tý je 55 a ta úplně září nad všema.  

O: Jasně a ty jsi taky začínala někde jinde? 

A: No já jezdila na ty gotický akce, jsem začínala přes punk a rock až k tý gotice, ono to jakoby, nevím, 

on ten silnej vizuál je, to jsou rtěnky a tohle, ženský to baví, že jo. Korzety, vysoký boty, to tam 

všechno je. Se nedivím, že nějaká gotička přejde do burlesky, to má spoustu podobnejch atributů. 

O: A ty máš co za školu? 

A: Mám magistra, sociální mediální komunikace. Teď dělám produkci jednomu minifestiválku. 

O: Pomohlo ti to nějak? 

A: To nevím. Snažím se mít webky dobrý a takhle, ale líbí se mi možná, že mám tu produkci jako 

normální job a burleska je taky vlastně práce na plnej úvazek, ale ráda si to hýčkám, že to není práce, 

jako spíš životní styl.  

O: Práce v jakým smyslu? Že ti zabere hodně času? 

A: Spíš že se tím člověk živí. Práce do který musí, ale já to dělám, že chci. I tu produkci, ale furt to 

beru, že ta burleska je… 

O: Uživilo by tě to? 

A: Já se teď živila burleskou. Šlo to, ale bylo to ups and downs, tak jsem si našla půl úvazek. Teď mám 

dva svý ideální vysněný joby. 

O: A ty končíš teda v souboru? 

A: Jo, jsem měla poslední show teď. Možná na derniéru.  
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O: A proč? Je to tajný? 

A: Jsou tam nějaký věci, kvůli kterým jsem se rozhodla, že do další sezony nepůjdu a je čas se 

posunout. 

O: To Ouch on the Couch? 

A: To je minievent, kterej dělám s Therese Rosier. To děláme jednou měsíčně v baru, není to celá 

show, ale spíš večer v baru, kdy vystoupí dvě burlesky a vždycky k sobě beru nějakou studentku tý 

naší academy, aby se mohly kde prezentovat. I tímhle prostřednictvím jsem jim chtěla dát možnost si 

zatančit. 

O:A je o to zájem, o tu burlesku tady? 

A: Tak Prague Burelsque je topka, to je show s lidma co ví, co dělaj, milujou to, viděla jsem i jiný 

shows, to není špatný, ale není to dotažený. Ale to je jasný, ty nový shows nebudou tak dobrý jako 

Prague Burlesque co tu je deset let a my na tom makáme posledních pět let. A když si vezmeš ty 

začátky do tý doby co je to teď, tak je to hroznej skok. Jsme si nepředstavovali, že budem ve velkým 

divadle, zveme si zahraniční hosty a tak, byla to obohacující experience, i ten festival, kolik takovejch 

hvězd uvidíš, to je pro tebe úplně masakr. Těžko říct, snad o to budou mít lidi zájem, si říkám, že 

každej nás musel vidět, ale furt tu jsou lidi, co nevědí nic. Asi to je kolem nás, ty lidi co o nás vědí. 

První sezonu to bylo nevyprodaný, druhou skoro vyprodaný a ta třetí sezona je od října vyprodaná, 

tak to je super, to už je tohle vrchol nebo to bude pokračovat? Ale je to vlastně pravda, že možná 

všichni lidi to možná neznaj. Že to nebude pád, ale bude tam vzestup, že se o tom ještě lidi dozvěděj. 

O: Je rozdíl mezi publikem tady a venku? 

A: Jak kde. Rozdíl spíš kde a pro jaký lidi vystupuješ, když to lidi znaj tak budou řvát a bude se jim to 

líbit. V Praze to třeba děláme pro nějakou firmu, který to viděj poprvý, jsou to úředníci a budou na to 

koukat jako „co to je“ a pak můžeš přijít do Polska do malý vesničky, kde už burlesku měli a budou ti 

tleskat. I v Německu, jsem potkala Němky performerky, že „u nás ve městě je to slabý“, jako v Berlíně 

asi jo, ale jinde, Bavorsko a tak, záleží no. 

O: Jo, co jsem se bavil s lidma z Londýna, tak říkaj, že to je na každým rohu a tak… 

A: Jo ale to k nám přijeli lidi z UK a říkali, že to je první burleska, kterou viděj, lidi z Manchesteru, 

prostě divný… Oni maj velký shows, Black Cat Cabaret a tak, to uvádí Ruben von Kay, je tam Vicky 

Butterfly, známá burleska. 

O: Burleska jako taková je to subkultura? Je to parta? 
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A: Asi jo, ty lidi se pak znaj, jak spolu pracujou, dalo by se to tak říct. Co je docela zajímavý, jakože na 

tý pražský burlesce, že jsme vybudovali něco, hlavně David Jahn, co není ani ve městech, který žijou 

burleskou daleko víc. Ani Berlín, kde je burlesky jako … jo? Nemá takhle velkou show každej pátek 

vyprodanou. Oni dělaj občas jednou za tři měsíce nějaký gala shows, kde pozvou všechny jako 

nejlepší performery z Evropy nebo z US nebo takhle, ale že by měli takhle divadlo do stylu, kde by 

vystupovali pravidelně tak to nemaj. Vždyť my za ten rok máme nějakejch 70 shows. Jen v tom 

Royalu. No, 75 shows jenom v Royalu za rok. Hrozně moc. Je to hustý, jakoby to jede. To je myslím 

velkej úspěch, že na to lidi choděj. 

O: Pořád si myslím, že najednou jsou Češi většina v tom.  

A: To je pravda.  

O: Já si říkal, že tam budou hlavně cizinci… 

A: Je to tak. Na nás chodili hodně cizinci, když jsme začínali. Je jasný, že tam občas jsou, ty přední 

řady VIP jsou cizinci, ale teď je to tak těch 70% Češi, to nás překvapilo. A je jich dost na tom, aby o nás 

některý nevěděli! 

O: Říkala Anička, že na to chodí celebrity a tak, že televize a tak. 

A: Do Royalu to jo, tam jsme měli pár takovejch holoubků. I v Bar and Books, tam to má taky dobrou 

atmošku. Tam má burleska úplně jinej ten… To je vtipný, že jsi burlesku mohl vidět ve velkejch 

divadlech i malejch barech, že burleska se dá dělat v jakýmkoliv prostoru. V divadle mi přijde, že děláš 

nějaký umění, když ses mezi těma lidma na dotknutí ruky, je tam lepší atmoška. Je to fakt že se mu 

můžeš podívat do očí, je to rozjetější. Že jak jsou daleko tak to staví nějakou bariéru možná… 

O: Jo mně přišlo zajímavý to srovnání toho publika na festivalu a normální show, že na tý normální 

přijdou, že se jdou nechat bavit a venku možná ty lidí ví, na co jdou, jak se chovat a tak, a u těch 

normálních show je to jako v divadle. 

A: To říkal David vždycky a s tím souhlasím – zaplatil jsem si lístek a bavte mě. A i když jsem byla na 

tom berlínským festivalu, tam se dělá to, že se chodí hodně do lidí, lezou jim na klín a tak, takže je to 

perfektní a spousta lidí v tom Berlíně tam bylo poprvé a prostě tam se ta atmoška musí navodit tak, 

aby to lidi přijali, co uviděj. Kdo to vidí poprvé v životě, že jako tady uvidíme deset nahejch ženskejch 

a je to vidět na tom festivalu, je v tom rozdíl, ta show jede a ten festival, víc se mluví s lidma, víc se to 

hypuje. I tohlento by se nemělo podceňovat, ty lidi s tím obeznámit, možná i proto tam jsou jako v 

divadle, že to nevidí jako interakci.  Pátek po celým tejdnu si sednou a jsou rádi že nemusí nic dělat.  
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O: Co burleska a nahota? Mě překvapilo, že někdo říká, že to není nahota, že to je jako v plavkách. 

A: Nooo. Když jsem měla první rozhovor v televizi, tak jsem řekla, že ta nahota je spíš obnažování 

duše a od tý doby jsme to vzali za svý nebo já to říkám všem, kdo se mě zeptá na nahotu. Jako každej 

ví, že burleska je striptýz a že uvidíme prsa, ale co je důležitý je to okolo. To jak se tam dostaneme a 

ten teasing, to dráždění, navození tý fantazie, aby člověk udělal krok k tý erotice, k tý fantanzii, 

v dnešní době je to naservírováno v každým časáku, na každý stránce je to naservírovaný… Ta 

burleska je proste ženská, holky nosej pasties, kalhotky… Nic není vidět, ale je to velice erotický. 

Nahota mě u burlesky nikdy nevadila, naopak se ráda dívám na krásný ženský, když se svlíkaj. 

O: Přijdeš si nahá? 

A: Vlastně ani ne. Nepřipadám si. Přijdu si hezká v tom, že obnažím tu svoji duši nějak. Když se 

podívám: Aha, tak jsem asi nahá no… Ale člověk je oblečenej v tom světle reflektorů. Když se snažíš 

tak vytvoříš nějakou chemii s těma lidma, lásku asi. A jakmile si zvykneš na tu nahotu, tak se nechceš 

ani oblíkat. Ani v backstagi, nahá, nechce se mi viď. Ale trvalo mi to tak čtyři roky, než jsem se do 

toho dostala, jsem se styděla za svoje tělo, nechtěla jsem všechno ukazovat, byla jsem skeptická, já si 

nesundám korzet, nesundám si tohle, pak mi došlo, že nesundat si to je to „máš pravdu, nemám si to 

sundat, moje postava není perfektní“ tím pádem bych podpořila ten názor, za kterým si nestojím, 

tady mám protinázor. A i proto jsem se chtěla svlíkat jako ty ostatní holky, aby to bylo jasný prostě. 

O: Změnila ti burleska život? 

A: Asi jo.. Určitě! Bych to přála spoustě ženskejm, bych jim tu experience doporučila, je to zajímavý, 

občas máš takovej těžkej čas… Mousellyca byla nejstarší, s Terkou Miou jsme přišli společně a jak 

jsme měli z toho různý pocity, že jsme si nevěřili, nevěděli jsme jak to dělat, nikdo nám neřekl, byly 

jsme takový pokus omyl, na spoustu věcí jsme si musely přijít samy a to knoh how pak učíme naše 

holky. Spoustu z tý akademie učíme, jak jsme se to naučili my. Spousta myšlenkovejch pochodů a tak, 

bylo to cenný. Ty základy se učíš rok a půl  a my teď uděláme kurz za 7 tejdnů a za těch 7 tejndů ty 

holky vědí co jsme se my učily dva roky. Takže ony vlastně ten skok, ty dveře co se jim otevřou, je 

najednou hrozně velkej, naproti nám, který jsme šli jak mravenci. Ale ráda na to vzpomínám. 

O: Kolik tam máte teď žaček? 

A: 10-12 v každým kurzu. Dvě pokročilosti, těm pokročilejm děláme pak ty beginners night. 

O: To je dost, ne? 
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A: Většinou to učíme dvě s Terkou. A bereme to přes taky hodně historii, rádi probíráme ty kořeny, 

jak to vzniklo, ukazujem ty fotky a inspirace, to hodně, přes historii až po držení těla, pózy, triky, 

rukavičky, punčošky, ale učíme to na tý rovině taky psychologickýho, bejt otevřenější a tak. My tomu 

říkáme tajně, že vytáháváme kolíky ze zadků těch lidí, co jsou… 

O: Stažený… 

A: Stažený. To je takovej náš pracovní název, že odkolíkováváme lidi. 

O: A vy jste se nějak hrabali v tý historii? 

A: Já na PB chodila kvůli Mousellyce, protože jsme se znaly, ale jinak Dita von Teese, to byla jediná, co 

jsem znala. Pak jsem přečetla všechny články, co šly, kupovala knížky z internetu a dělám to furt. 

Snažím se furt víc proniknout do toho, mě baví si číst o těch shows, jakou měly stavbu, měly tam ty 

chorus girls, toho statemena, kterej ten večer uváděl, byly různý novelty acts – akrobacie, skeče a tak, 

pak comedy skeč, starší chlap jako komik a pak burleskní královna a pak v druhý polovině šly až na 

konci. To jen tak pro zajímavost. 

O: A v tom pražským kontextu něco je? 

A: Tu pražskou nemám probádanou. Teď spíš na ty kabarety se začínám soustředit. Ale v nějakým 

starým filmu Šťastná cesta s Adinou Mandlovou šli do nějakýho klubu šli pařit a je tam nějaká 

tanečnice co má jen náhrdelník a je to fakt vidět, to je z nějakýho 40. roku, tak jsem si říkala, že když 

je to v tom filmu, tak to asi fakt bylo. Že to fakt vypadalo jako burleska a tak. 

O: Mně to přijde, že je zajímavý že v tom českým kontextu burleska neexistuje, že tu není heslo 

burlesce. 

A: Se tomu asi říkalo kabaret, šantán. 

O: Jasně, ale ono se toho dá málo najít. Vy všichni říkáte o tradici, že to bylo a tak, i ten Royal to nějak 

propaguje, že se všichni vrací do tý zlatý doby, ale přijde mi, že z těch filmů až protektorátních to tam 

je, ale nic tu vlastně nebylo. V tý zmizelý Praze taky ani slovo.  

A: Já si to představuju víc jako Anděl svádí ďábla, víš. Kabaret U Fleků, takový staročeský kabarety 

vyloženě, vidím ty ženský, bílý, ty punčošky a tak, možná spíš do těch kankánků, mikádo s perlama, 

spíš takový dvacátky třicátky. To vidím, jak to vidíme na těch fotkách v Americe. To je jinej styl - 

daleko pompéznější s větší výpravou a prostě tady to bylo takový, já nevím, víc takový jako… menší. 

Spíš tak jako za dveřma.  
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O: Jo je zajímavý, že ač tady burleska byla, tak se jí neříkalo burleska. V tý Americe a tak jak to bylo, 

tak to mělo nějakou kontinuitu…. 

A: Jo ten zlatej věk v těch 30 a 40. V těch 60. už cítily, že to je pryč, to je poslední éra těch burleskních 

královen. Jsem četla v jedný knížce, že tam Jane Briggerman říkala, že kvůli kinematografii a televizi 

se zavíraly ty divadla, ty burlesky neměly tolik obživy, a když někdo otvíral novej klub tak jim zaplatil, 

ať přijdou rovnou nahý. Tam nebyl důraz už na to, aby ty holky něco uměly. Tomu se říká gimmick.  

O: Tak to se vrátilo, ne? Ta neoburleska vychází z toho co se ztratilo ne? 

A: Spousta těch aktů je inspirovanejch, třeba Dita von Teese s tou skleničkou, to prostě bylo, mám i 

knížku kde jsou ty velký skleničky… 

O: To je taková frančíza ne, že se ty čísla replikujou. 

A: Jasně, ale zas teďka na to abys měl patent, když někdo někoho vykrade, tak je to velký halo. Když 

tě něco napadne, tak musíš googlit, jestli to někde někdo nemá. Burleska je ale teď fakt jako co tě 

baví. Je to sexy, je to milý, můžeš do toho zakomponovat veškerej um, v podstatě to může bejt i tvůj 

job, ale musíš hodně makat. 

O: Furt lepší než sedět v kanclu ne? 

A: Stoprocentně, já vždycky říkám moji moneymakers (zatřepe prsy) 

O: A co takový to simularkum, jak to neodpovídá ta hudba a tak? 

A: No jasně, tam se používá hudba z těch sixties seventies. 

O: Jj, třeba ten Falco a tak, vytváření tý fantazie… 

A: Jasně, to můžeš kombinovat, máš fifties kostým a k tomu Dick Dale and Deltones, to je rokenrol, 

furt to funguje. Ale ty prvky tam pořád jsou, že to můžeš kombinovat. V burlesce je teď další věc, kdy 

nemůžeš dělat akty, když seš Evropanka, tak to nemůžeš dělat jako gejša. Se někdo jako zmínil, teď je 

s tím boom, když třeba jsou faux pas, když třeba chtěly bělošky dělat černošku, třeba tribut na Ninu 

Simone. To bylo nevkusný, si tam pak na sebe namatlala nějakou čokoládu a I’m feeling good a to 

úplně burlesque svět shodil, ty holky si snad už nikdy nevystoupěj. Ale je to tak, že někdo si udělá akt 

jako Mexikánka, protože to je nebezpečný, že kdybys to udělal dobrý, tak tě někdo napadne, že to 

nemůžeš dělat, že nejsi z tý kultury. Se to hrotí takhle, možná už moc, jako věci rasistický a tak to 

chápu, tenkrát byly ty minstrel shows a black face a tak, to chápu, že to je netaktní a fakt moc, ale 

fakt že spousta Evropanek si dělá tribut na gejšu a tak, přece jen takovej ten opium den a tohle a 
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tohle je hrozně shazovaný, že „to nemůžete dělat, že to berete jako podřadnou kulturu“, což je... 

Nevím… Možná se to až moc hrotí někdy. Známá má akt jako Mexikánka a pomalu aby se bála někde 

vystoupit. Já mám taky akt toreadora, nikdo mi ještě nic neřek, ale bojím se, kdy to přijde. Jako ono je 

to o tom, že mám ráda zvířata, zlomím meč a tak, ale jako taky se bojím, že mi někdo řekne, že 

zneuctím kulturu... Nebo ne kulturu, jak se tomu říká... Zvyky nějaký jiný kultury.  

O: To se řeší i s feminismem, ne? 

A: Jasně, to polovina říká, že to je ženská síla a z vlastní vůle a druhá polovina „svlíkáte se pro chlapy“ 

Takový dva tábory.  

O: Já se o tom bavil s Davidem, kterej říkal, že ta profi burleska není feministická. Že jako je rozdíl 

mezi politickou nebo ideologickou burleskou… 

A: Přesně, ta burleska může bejt hodně politická, ale třeba pro mě je burleska spíš o tom 

entertainmentu, může mít nějakej politickej apel, to kdysi bylo, ale zároveň je tam ta satira, klidně 

politická burleska, ale neposerme se z toho. To si myslím já. Furt by to měl betj entertainment 

s nadhledem. Když by to bylo jen o tom volte tadytoho a mně se líbí tohle, tak nevím, jestli by se u 

toho ty lidi tolik bavili. To taky někdo říkal, že nějaká burleska je tak politická, že už to začíná bejt až 

nepříjemný.  Že do toho lidi jako do každýho umění promítaj svoje názory a postoje, je to 

pochopitelný, ale prostě… Vlastně souhlasím s Terkou, že profesionální burlesky… Mělo by se trochu 

rozlišovat. Vnímám to tak, že jsme tam hlavně pro ty lidi a zanést je do nějakýho pěknýho světa 

fantazie, možná je i na něco upozornit, ale aby si to ty lidi užili a aby si to užili, mám ráda ten teasing, 

tu erotiku, ty pozitivní reakce… To mám asi ráda nejvíc, když se dívám na burlesku. 

O: Děláš to pro sebe nebo pro lidi? 

A: Asi spíš pro lidi. Mě to osobně hrozně rozvinulo a tak, ale dělám to pro lidi. To nefunguje, když tam 

člověk přijde a „teď mě obdivujte, jsem krásna a tak“, to je pak hrozně plochý. Já si tak plním sen, že 

jsem rock star. 

O: Seš burlesque star! 

A: Jo, my občas na ty výjezdy jezdíme dodávkou, kterou tu jezdili Rolling Stones tak si říkám  - girls in 

the band! A je to tak, je to trochu undergroundový a všichni jsme taková, máme rádi rokenrol, je to 

takový rokenrol star. 

O: Jo, to je jako v Berlíně, nevím, víš komu zavolat, je to podobný jako kapely. Taková komunita, ne? 
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A: Jo je to super, jsme potkali hrozně lidí, co to dělaj a potom sem přijedou a koukáš, jaký to jsou 

energický lidi a co všechno vědí a umí a připadáš si proti nim takhle, ale hrozně se naučíš. Ale je i 

špatná burleska, nebo horší, ale to je všude.  

O: Jasně, mě překvapilo, jak jste hrozně vzdělaný všichni, vysoký školy a tak. 

A: No, on se tomu každej směje. My s Mousellycou jsme vysokoškolačky, David má uměleckou školu, 

Terka má gymnázium matematický. Vlastně každej se tomu směje, ale říkaj nám: „ My jsme věděli, že 

tam bude nějaká škola“. I když já na to moc nehraju. Je to spíš že kdo tu školu má tak má touhu se 

učit dál, že to neznamená, že patříš nějak… Hm… 

O: Jasně, mi přijde, že to dřív byla zábava spíš nižších vrstev a teďka je to takový do toho posh stylu, i 

v tom Royalu, pompa, drahý drinky, šampaňský a tak.  

A: No on člověk… Ty tanečnice. Je to vidět co má v hlavě, jak nad tím přemejšlí. To člověk nezakreje. 

O: Jo, to si myslím, že to vzdělání podporuje tu kreativitu a tak.  

A: To určitě! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


