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Dojde Raskolnikov k pokání?
Komorní scéna Aréna
představila na sklonku
přerušené sezony odloženou
premiéru Zločinu a trestu.
Jde o jevištní úpravu románu
Fjodora Michajloviče
Dostojevského, která je
dílem Andrzeje Wajdy,
inscenaci připravil polský
režisér André
Hübner-Ochodlo.
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stravská dramatizace se
soustředí především na
verbální střety vraha
Raskolnikova (Adam Langer)
a vyšetřovatele Porfirije (Šimon
Krupa). Ve velmi nervní, občas
i trochu ukřičené výměně názorů
prezentuje mladý pachatel, k jehož odhalení i přiznání vlastně
směřuje polodetektivní fabule,
také „právo na zločin“ výjimečných jedinců, zvláště když zbaví
společnost přebytečných a škodících „vší“.
Porfirij se představuje jako inteligentní, systematicky postupující policista, který vytrvale útočí
na Raskolnikovovo svědomí. Od
ostatních postav, zanedbaně oděných, odlišuje tohoto zkušeného
„dialektika“ také elegantně světlý, okázale švihácký kostým, kterým ho výtvarnice Marta Roszkopfová do jisté míry ironizuje.
I když režisér oba herce nutí do
vypjaté exprese včetně „absurdních“ pohybových kreací, protagonisté svoje party zvládají víc
než čestně, je nutné pochválit
také jejich příkladnou dikci, v poslední době na našich jevištích
dost zřídka slýchanou.
Scénografické řešení, navržené
režisérem, nabízí velkou průhlednou krabici, v níž sebezpytující se
viník čas od času spočívá (někdy
také Porfirij), občas se nad ní rozvine promítací plátno, na němž
lze v dotáčkách spatřit zkrvavené
tváře zavražděných žen, lichvář-

Vyšetřovatel a vrah. Porfirij (Šimon Krupa, nahoře) systematicky útočí na Raskolnikovo svědomí (Adam Langer).

ky i její sestry, také jakéhosi děsivě nalíčeného muže, snad ďábla
či hlasu svědomí. Promítání provází znepokojivá zvuková stopa,
charakterizovaná kvílivým odpichem rockového soundu.
Když se plátno svine, vidíme
komůrku prostitutky Soni (přesvědčivá Viktória Pejková), jejíž
působení na Raskolnikova má katarzní účinky, ponižovaná mladá
žena reprezentuje totiž bolestné
vnímání kontrastu mezi dobrem
a zlem. V některých scénách lze

vidět dost názorně, jakým způsobem je nucena vydělávat si na
chléb (roli bizarního sexuálního
zákazníka ztvárňuje Vladislav Georgiev).
Vina, přiznání i odpuštění
Wajdova úprava se soustřeďuje
vlastně „pouze“ na centrální etické otázky románové předlohy,
tedy vinu, její přiznání, pokání,
soucit, odpuštění. Zcela například opomíjí důležitou postavu románu Svidrigajlova, běsovskou
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bytost posedlou pedofilními
choutkami. Herci diskurz dramatizace naplňují dostatečně sugestivně, takže občasné fortissimo inscenačních prostředků celkovému dojmu příliš neubírá na naléhavosti.
Ve finále s výrazným křesťanským akcentem pak zazní novozákonní příběh o Lazarově vzkříšení, přičemž na promítacím plátně
se do sebe choulí obnažený
Raskolnikov, pokrytý mrazivým
ojíněním.

Fjodor Michajlovič
Dostojevskij,
Andrzej Wajda:
Zločin a trest

Překlad: Ladislav Slíva
Režie a scéna: André
Hübner-Ochodlo
Kostýmy: Marta Roszkopfová
Hudba: Adam Žuchowski
Dramaturgie: Tomáš Vůjtek
Komorní scéna Aréna Ostrava,
premiéra 20. 6.
Autor je divadelní kritik

Sestry Válovy v industriálu
ZBY NĚ K PE TRÁČ E K

K

dyž se řekne „sestry Válovy“, lidé většinou vědí,
oč jde. Jitka a Květa Válovy toho měly společného víc,
než bývá u dvojčat zvykem. Nejenom že sdílely zájem o malířství
a vystudovaly na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové u Emila Filly, ale obě se nikdy nevdaly
a celý život strávily v Kladně,
kde se roku 1922 narodily. V jednom domě, kde měly ateliéry.
Květa zemřela v září 1998, Jitka
v březnu 2011. Již dva roky slouží „Dům Válovek“ veřejnosti.
Ale to není zdaleka vše.
Sestry Válovy dokládají, jak
mohl umělec projít érou totality,
aniž by sklouzl do služebnosti režimu, aniž by slevil z vlastní nezávislosti, ba tvrdohlavosti. Z jisté nekonformnosti ve smyslu výtvarném i společenském. Nejde o to,
že by umělec musel být programový solitér zakládající si image na
tom, že tvoří a žije mimo hlavní
proud. Jde spíše o to, že si do tvorby a života „nenechá kecat“. Právě to je případ sester Válových.
Přesvědčit se o tom lze na výstavě
Z domácího archivu v zajímavém
prostředí Uhelného mlýna. Je to
budova v bývalých šroubárnách
v Libčicích nad Vltavou, jež byla
citlivě zrekonstruována na ukázku
toho, čemu se říká industriál.
Roku 2013 ten projekt získal Národní cenu za architekturu.
Módním jazykem by se dalo napsat, že expozice sester Válových
v industriálu je cosi jako „výstava

„Rozbádat“
děti

Válovky ve šroubárně. Výstava je přístupná vždy ve středu, pátek, sobotu a neděli.

s příběhem“. Ale to pozná každý,
kdo tam zavítá: stačí jet 25 minut
vlakem z Masarykova nádraží
v Praze nebo autobusem do
Máslovic na pravém břehu Vltavy, sejít k řece a překonat ji přívozem. Tak či tak, návštěvník vnímá nejen samotnou expozici,
tedy obrazy a kresby, ale i prostředí, které je obklopuje, ba i širší
okolí tvořené městysem v kaňonu
Vltavy.

Díla sester Válových jsou šířeji
známa již delší čas. Hlavně od velké výstavy v roce 2000 v Národní
galerii. Nepůsobí tedy jako objev,
jejich expresivní, ba i hrubší ladění k nim prostě patří. Souvisí
i s místem a dobou, v nichž sestry
žily.
Třeba s tím, že za války byly totálně nasazeny do kladenských
hutí (Poldovka), kde čerpaly inspiraci z postav ocelářů. Nebo s tím,
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že profesor Filla prý posílal své
studenty kreslit na jatka. Tak to
říká kurátorka výstavy na komentované prohlídce. Jisté je, že kresby býků najdete mezi exponáty.
Místo továren galerie
Ano, výstava děl dvou sester-malířek z ocelářského Kladna v prostředí bývalých šroubáren nepůsobí jako hříčka náhody. Spíše
vyvolává pocit, že je tam doma.

Trend industriálu, přeměny bývalých továren v prostory pro výstavy i jiné účely, se šíří. Po bok již
déle zavedených značek (Egon
Schiele Art Centrum v bývalém
pivovaru v Českém Krumlově či
Centrum současného umění
DOX v bývalé továrně v pražských Holešovicích) se nyní staví vysočanská Pragovka, zóna
pro umění 8smička v Humpolci
či právě Uhelný mlýn v Libčicích.
Architektonicky jde o zdařilé
i oceňované projekty. Ale z hlediska „kulturního provozu“, programového zaměření či orientace
je nelze házet do jednoho pytle.
Zatímco Pragovka se profiluje
alternativně (lze říci, že její srdce
bije nalevo) a Humpolečtí vsadili
na regionální zájem (kraj Vysočina), Libčice jako by trochu tápaly. Nicméně z areálu čiší korporátní kultura vítězů globalizace či
hipsterů.
Napoví to už web http://arto.to.
Nabízí komentované prohlídky
výstavy každou středu, sobotu
a neděli od 14 hodin. Chcete-li
však vědět více, dozvíte se: „Pro
aktuální informace s programem
sledujte naše sociální sítě.“ A venkovní cedule ohlašuje: „Uhelný
mlýn. Showroom Gubi. Arto.to
galerie. Loft.“ Jak by tomu rozuměly sestry Válovy?

Jitka a Květa Válovy:
Z domácího archivu

Kurátorka: Marie Bergmanová
Galerie Arto.to, Uhelný mlýn,
Libčice nad Vltavou, do 31. srpna

ETCETERA

louho jsem nečetla tak
podnětný rozhovor. Nešlo o žádnou hvězdu
showbyznysu, politiky, sportu
nebo ekonomiky. Ale o rozhovor s Václavem Fialou, mladým
učitelem chemie a biologie na
druhém stupni běžné spádové
školy v Praze 10, který 11. června získal GTP – Global Teacher
Prize.
Byl oceněn především za badatelské pojetí výuky. Jeho obory chemie a biologie k takovému přístupu vybízejí. Jde v nich
o poznávání exaktních vědeckých disciplín, ale představit je
dětem tak, aby je vůbec začaly
zajímat, není vůbec lehké.
Mrskání vzorečků a rovnic, které jim nedávají smysl, jak si ještě mnozí ze školy pamatujeme,
k zájmu o chemii nevede.
Pro člověka, který vystudoval
obor Biologie ekosystémů na
Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, naopak „dobrodružná“
cesta vede přes praktické uchopení oboru. Fiala učí děti bádat,
objevovat a v laboratořích prakticky ověřovat. A pokud dostane třídu, kterou si takhle nevychoval, zkouší ty nové „rozbádat“. Je přesvědčený o tom, že
badatelství jako práce ve skupině rozvíjí schopnost dětí se zorganizovat, spolupracovat a dělat
kompromisy. V důsledku je
vede k zodpovědnosti a samostatnosti.
Pan učitel navíc nevystupuje
jako a priori autorita. Umí přiznat chybu, staví na vzájemné
důvěře a rovnosti. Přestože má
aprobaci na druhý stupeň, tedy
již rozkvetlé puberťáky, začínal s desetiletými páťáky. Školu v Praze 10 si i přes tento
„handicap“ vybral proto, že má
ohromnou školní zahradu. Než
před mladší žáky, s nimiž neměl žádnou zkušenost, předstoupil, nastudoval si přes
prázdniny literaturu o vývojové psychologii dětí. Možná
sáhl i po knize Respektovat
a být respektován, která učí jinému vztahu mezi dětmi a dospělými a přesvědčivě zdůvodňuje, proč „nelze vychovávat
autoritativně a pak očekávat,
že se děti budou chovat demokraticky“.
A co je na Václavu Fialovi
nejsympatičtější? Má rád děti!

FI L MOVÝ FEST I VAL

Ji.hlava ve čtyřech
variantách
JIHLAVA/PRAHA
Organizátoři
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava chystají kvůli koronaviru pro letošek jeho čtyři možné verze. Připravují se na to, že festival se
uskuteční přibližně v obvyklém
rozsahu, stejně jako na to, že ho
budou nuceni uspořádat pouze
ve virtuálním online prostředí.
Festival se bude letos konat od
27. října do 1. listopadu.
čtk
NOVÝ C I RK US

Letní Letná uvede
Španěly i Francouze
PRAHA S převážně českým pro-

gramem, ale i se zahraničními
hosty se letos uskuteční festival
nového cirkusu a divadla Letní
Letná, letos s dovětkem Light.
Bude se konat od 18. do 25. srpna v Letenských sadech. Nabídne světovou premiéru francouzského souboru Galapiat Cirque
i představení od španělského
souboru Voalá.
čtk

