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Divadlo Continuo svůj tradiční
letní site-specific poprvé uvedlo
ve velkém městě – v Českých
Budějovicích v nepoužívaném depu
nákladového nádraží. Režisér Pavel
Štourač projekt nazval Agora, čímž
odkazuje na starověká
shromáždiště, kde se diskutovalo
o věcech veřejných. Inscenace se
bude hrát do 4. srpna.

JANA MACHALICKÁ

L
etní site-specific projekty
Continua mají za bezmála tři-
cet let svůj vývoj a zdá se, že
se stále víc posouvají ke spo-
lečensko-politické výpovědi

což je s ohledem na to, jak se doba promě-
ňuje, celkem pochopitelné. Divák se
ovšem nemůže ubránit nostalgickému po-
vzdechnutí za snovými a hravými eskapá-
dami na renesančním letohrádku či tajupl-
ným objevováním přírodních lokalit
a opuštěných prostorů, jejichž zasutou pa-
měť soubor oživoval a přetavoval do diva-
delních obrazů. Tento princip stále trvá
a znovu je invenčně rozvíjený, ale letos
jako by se zadrhnul touhou sdělit co nej-
víc k temnotě, která na nás útočí. Zkrátka
více než dvě a půl hodiny chození po dlou-
hém peróně nákladového depa bylo nad
síly diváků, závěrečné choreograficky ba-
nální a nevzrušivě se opakující ztvárnění
neblahé vize, v níž vyhřeznou atavismy,
celý projekt ještě umrtvilo. Agora je snad
nejdelší projekt v historii letních site-spe-
cific a jasně ukázala, kde jsou časové limi-
ty těchto produkcí.

Tísnivý pocit v koridoru
nákladového depa
Ale popořádku, Agora má v mnoha ohle-
dech svou sílu, energii a obrazivost. Pa-
vel Štourač se svým týmem vytvořil z in-
dustriálního prostoru nákladového depa
členité dějiště, jehož nejrůznější zákoutí
diváci objevují. Základem je středový sto
dvacet metrů dlouhý koridor s dřevěným
krovem, po obou jeho stranách jsou přista-
vené nákladní vagony a v nich nebo mezi
nimi jsou upevněné kóje z poloprůhledné-
ho materiálu. Zde se v pravidelných inter-
valech ze tmy vynořují chmurné výjevy,
malé kruté příběhy, metaforické obrazy,

jak se komu líbí. Některé mají ráz sci-fi
nebo připomínají čas po pádu civilizace –
postavy v bílých overalech vytahují z vy-
schlého písku současné artefakty jako ar-
cheologické nálezy. Působivá je třeba mi-
lostná scéna – dívka leží v objetí s chlap-
cem, z jehož hrudi se jako kosmický vetře-

lec vysune hlava dalšího milce, kterou po
chvíli drsná milenka opět „zahrabe“ do ži-
vého těla. Nebo žena rodící strom kořeny
vzhůru, výjev jako ze Dne trifidů.

Ve všech obrazech hraje důležitou roli
hlína jako prahmota, k níž je třeba se na-
vrátit. Valouny hlíny leží na stolech

v úvodní pasáži, kdy vybraní vědci (polito-
log Jiří Pehe, neurovědec Horáček, němec-
ký filozof Thomas Metzinger, klimatolog
Radim Tolasz a další) odpovídají na reži-
sérovu otázku v jakém žijeme světě.
Vesměs se shodují, že jsme se ocitli v bez-
precendentní době, rozpadá se to, co jsme

měli za stabilitu, čelíme krizím a musíme
hledat a přehodnocovat. Režie si také po-
hrává s hranicí mezi realitou a předvádě-
ným, což zůstane záměrně nedořečené.
Avizuje, že v následných vizích vznikne
paralelní svět, který různě reflektuje tyto
pocity a témata. Tady hodně záleží na indi-
viduálním vnímání, na tom, jak si divák
sám tu či onu asociaci zpracuje, ale ne
vždy naznačená spojnice v divadelních ob-
razech funguje. Komentáře vědců jsou po-
stupně přehlušovány performery, kteří ryt-
micky a se stupňující se energií mlátí
kusy hlíny o stůl.

V druhé části herci přivlečou velkou
plastiku kozla a protáhnou ji do další části
koridoru. Za zvuků harmoniky, expresiv-
ního zpěvu a zvuků se otevírají zasouvací
dveře vedoucí na trať, do otevřených ná-
kladních vagonů a jednoho pro osobní pře-
pravu. Zde se opět odehrávají příběhy, tís-
nivá atmosféra bezvýchodnosti se stupňu-
je, tady ještě zesiluje pocit násilí, nucené-
ho transportu do neznáma. V jednom z va-
gonů visí průhledné pytle s figurínami
a polonahými bytostmi, jinde se postavy
marně dobývají do železných dveří nebo
lezou oknem do kupé, kde pokračují v ex-
centrických kreacích.

Continuo opakovaně využívá
industriální prostor, letní site-specific již
uvedlo ve staré cihelně, v podzemí pivo-
varu, v bývalé městské vodárně. A také
už mělo co do činění s železnicí, projekt
s názvem Krajina na znamení se odehrá-
val na trati poblíž Netolic. Opuštěné prů-
myslové objekty jsou ideální pro chmur-
né a depresivní představy, tento předpo-
klad splňuje i budějovické nákladové
depo. Continuo sice jeho možnosti maxi-
málně využilo a přišlo s řadou originál-
ních výtvarných nápadů, ale kouzlo obje-
vování neznámého místa i jeho rozžívání
divadlem se trochu vytratilo. Možná to
způsobil rozvleklý závěr a nadlimitní cel-
ková délka, ale diváka nakonec pronásle-
doval pocit, že to, co dlouhý koridor
i s přistavenými vagony nabízel, bylo ob-
čas předvídatelnější, než by se čekalo.

Agora
Koncept a režie: Pavel Štourač
Scénografie: Helena Štouračová, Pavel
Štourač
Hudba: Jana Vondrů, Žaneta Vítová,
Jakub Štourač
Dramaturgie: Marek Turošík
Divadlo Continuo, nákladové nádraží
České Budějovice, 28. 7. – 4. 8. ve 21.00

Čti, ale nenapodobuj!

Tato kniha patří k těm celosvětově
nejznámějším, ale kdo ji skutečně četl?
A přitom je tento román v dopisech
a deníkových záznamech kraťoučký.
Podobně asi uvažovalo nakladatelství
Odeon, které ve své edici Knihovna
klasiků razí jasnou nakladatelskou
politiku: nabízet nová vydání s novými,
moderními překlady starých, klasických
děl. A zrovna Utrpení mladého
Werthera rozhodně patří
k nejklasičtějším. Námět k románu jeho
autor získal při své praxi praktikanta
u soudu, posloužila mu i zkušenost
vlastní lásky a nakonec i to, proč se
tento román stal natolik populárním,
literárně využil i sebevraždu svého
kolegy. Po vydání knihy sice Goethe
získal celosvětovou slávu, ovšem
zároveň cítil nepřímou odpovědnost za
prudce stoupající počet sebevražd
nešťastných mladíků, kteří po
Wertherově příkladu vinou nešťastné
lásky umírali vlastní rukou. A tak ve
druhém, přepracovaném vydání proto
Goethe raději umístil coby motto
výstrahu pro svoje senzitivní čtenáře:
„Buď muž a nenásleduj mne!“
David Lancz

Johann Wolfgang Goethe: Utrpení mladého
Werthera. V překladu Jany Zoubkové vydalo
nakladatelství Odeon, Praha 2022. 152 stran.

Petrkov u Reynků

Básník, grafik a překladatel Bohuslav
Reynek inspiruje i půlstoletí po smrti.
Zvláště letos, kdy se připomíná 130 let
od jeho narození. Minule jsme avizovali
výstavu v humpolecké zóně 8smička.
Nyní připomínáme Reynkův zámeček
v nedalekém Petrkově, kde žil se svou
francouzskou manželkou Suzanne
Renaudovou, pak patřil synům Danielovi
a Jiřímu, než ho předloni koupil stát. Ač
se chystá na rekonstrukci, je přístupný
pro různé akce (většinou v pátek) či
jindy po domluvě. O pátcích v srpnu se
tam bude konat výtvarný ateliér pro
děti, koncert Lenky Dusilové či promítání
dokumentu Petrkov 13. A též si můžete
prohlédnout několik již probíhajících
výstav. Je to expozice U Reynků…
Petrkov/Grenoble, která na fotografiích
či grafikách ukazuje oba domovy jedné
rodiny. Dále výstava Francouzští autoři
a Petrkov ozřejmující Reynkovy vazby na
francouzské osobnosti (Pourrat, Giono,
Bernanos). Nahlédnutí do výtvarné
tvorby Terezy Lochmannové pak
připomíná další cíl fungování Petrkova –
dát prostor mladým autorům, jejichž
tvorba je s Reynkem tak či onak spjatá.
Zbyněk Petráček

U Reynků… Petrkov/Grenoble, Francouzští
autoři a Petrkov. Památník národního
písemnictví, Petrkov u Havlíčkova Brodu.

Sting u Brna

Stingovi fanoušci se snad konečně
dočkají. Po několikerém odkladu se
tentokrát zítra už opravdu ve Slavkově
u Brna rozezní jeho hlasivky
a baskytara v živém podání největších
hitů, které vybral do programu
nazvaného My Songs. Dynamická show
mapuje kariéru sedmnáctinásobného
držitele ceny Grammy. V rámci
koncertu zazní písně jeho sólové
kariéry, jakož i skladby skupiny The
Police. Fanoušci mohou očekávat, že
uslyší hity jako Fields Of Gold, Shape Of
My Heart, Roxanne, Demolition Man
a řadu dalších. Stinga by měla
doprovodit kapela, ve které zpěvákovu
dlouholetou pravou ruku, kytaristu
Dominika Millera, doplní další kytarista
(a Dominikův syn) Rufus Miller, bubeník
Josh Freese, klávesista Kevon Webster
a harmonikář Shane Sager. Stingův
zpěv svými vokály podpoří Melissa
Musiqueová a Gene Noble. Stingův
koncert je součástí Slavkov Open Air.
Zahájí ji už v 17 hodin zpěvačka Lenka
Nová se skupinou Petra Maláska, po ní
bude následovat blok písničkáře Joea
Sumnera, Stingova syna. V 19 hodin
nastoupí na scénu Vojtěch Dyk s B-Side
Bandem a ve čtvrt na devět hlavní
hvězda večera. Ondřej Bezr

Sting – Slavkov Open Air, 31. 7.

Dědicové Země

James Lovelock se proslavil hlavně jako
autor hypotézy Gaia. Podle její
zjednodušené interpretace je Země živý
organismus. Lovelock to ale myslel ne
tak, že žije jako živočich či rostlina, ale
že vše, co je na planetě, včetně zvířat
a lidí, se podílí na tom, aby se Země
nepřehřívala. Jde o dlouhým vývojem
vzniklý složitý autonomní systém. Díky
tomu tu mohou žít i lidé. Ve své
poslední knize Novacén, skutečně
poslední, protože Lovelock tento týden
zemřel, jde Lovelock ještě dál.
Vysvětluje, proč je podle něj Země
jedinečná a proč je předurčena k vývoji
stále inteligentnějších bytostí a že tento
vývoj není ukončen. Lidi podle
Lovelocka brzy, na vrcholu inteligence,
nahradí stroje s vlastním vědomím. My
lidé budeme jejich rodiči a kvůli
zachování naší funkce
při termoregulaci Země s námi nakonec
budou myslící stroje v míru koexistovat.
Pokud tedy planetu naší činností
způsobující globální oteplování
neohřejeme tak, že po případné
kosmické katastrofě, se kterou by se
jinak Země vyrovnala, na ní už nebude
moci existovat ani organický ani
křemíkový život.Marek Hudema

James Lovelock: Novacén. Nadcházející věk
hyperinteligence, Host, Brno 2022, 151 stran.

Knížky na kolonádě

Tento víkend patří v Mariánských
Lázních knihám, čtenářům, autorům
a všemu, co s vydáváním knížek
a literaturou a čtením souvisí. Malí
nakladatelé se tu v jarmareční akci na
hlavní lázeňské kolonádě nazvané
Knižní lázně pokusí přiblížit tvůrce
nových knížek, autory a překladatele
a jejich autorská čtení, divadelníky,
kteří texty přetvářejí do scénické
podoby, výtvarníky, kteří je svým
uměním oživují, i hudebníky, jejichž
produkce návštěvníky pobaví.
K bohatému programu patří i tvůrčí
dílny pro děti, vyhlášení výherce
celoroční soutěže o čtenářský pobyt,
představení vítězky dvoutýdenního
rezidenčního pobytu, německé autorky
a překladatelky (organizovaným
společně s Goethe-Institutem ČR) Leny
Dornové, oceněné za překlad knihy
Davida Böhma A jako Antarktida:
Pohled z druhé strany. Slavnostní
součástí letošních Knižních lázní bude
také ocenění spisovateli Vladimíru
Páralovi k jeho letošním devadesátým
narozeninám: mariánskolázeňská
radnice mu uděluje čestné občanství za
dlouhodobou popularizaci města.
Marta Švagrová

Knižní lázně, jarmark na kolonádě, Mariánské
Lázně, 30. a 31. července

Nákladní vagony jako místa malých krutých příběhů nebo scénických metafor, takový je letošní site-specific Divadla Continuo FOTO CONTINUO

Chmurné vize měnícího se světa


