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Stát se součástí jakéhokoli světa…
Jana Soprová

Naivní divadlo Liberec vždycky překva-
pí. Tentokrát spoluprací s jistým Šimo-
nem Olivětínem. Není to nikdo jiný než 
legendární René Levínský, známý nejen 
tím, že střídá pseudonymy, ale i pro-
pojováním reálného světa s virtuálním 
a mícháním banálních dialogů s vědec-
kou terminologií a  nejrůznějším odbor-
ným názvoslovím. Rovněž jeho vášeň 
pro počítače a RPG je známá. Jeho hry 
mají často názvy, které znějí jako tajná 
hesla – a jaksi mimochodem nabízejí 
divákovi klíč a nabádají jej k pozornosti 
při představení. Název Řekl bych nějakej 
vtip a pak bych umřel smíchy je vlastně 
takovým hintem (těch pak dospělí při 
hledání svých dětí ve virtuálním prosto-
ru nacházejí více), který je symbolem 
možného mezigeneračního sblížení a po-

rozumění. Samotné východisko zápletky 
působí záměrně podivně.  K psychiatrovi 
přicházejí tři rodiče, kterým se ztratily 
děti, teenageři. Následně se prostřednic-
tvím „psychiatrické laboratoře“ vypraví 
do virtuálního světa své děti hledat. Až 
nakonec zjistí, že vlastně prožili adven-
turu, kterou jim připravily právě jejich 
děti. Hra samotná je propletena spous-
tou slovních hříček a vtipů (mj. to, že se 
postavy jmenují stejně jako herci, v čele 
s doktorem Filipem Homolou), a sa-
mozřejmě také spoustou slov a hlášek 
z počítačových her, RPG, či fan fiction, 
které starší generaci zní dosti mimozem-
sky. Lpí na atributech z minulého století 
jako jsou skautské dovednosti nebo 
čtení knih, a do virtuálního světa vstupu-
jí s naivitou, nad kterou by mladí mohli 

otočit oči v sloup (ale ne, jsou tolerantní 
a chápou dospěláckou zabedněnost!). 
Kontrast banálního světa psychiatrovy 
pracovny – s nepohodlným designovým 
lehátkem – a světem „za zrcadlem“, 
tedy v prostoru 3D, je značný. Je krásné 
stát se superhrdinou nebo super-
hvězdou, vyzkoušet si zemřít a zase 
vstát, nadchnout se a zapomenout 
na všechno včetně svých dětí. Výprava 
spojená s efekty světelného designu 
jsou dílem Barbory Jakůbkové, autorem 
sugestivní hudby je Filip Homola.  Samo-
zřejmě, v celém textu i jeho inscenování 
jsou neviditelné, ale přesto zřetelné 
uvozovky, značná nadsázka. Ale mož-
nost stát se součástí jakéhokoli světa je 
lákavá, řekněte, že ne...  

Malý horor před půlnocí
jas

Otesánek bude v MEDU!, šířila se zvěst 
tichou poštou… A tak se nás tam sešlo 
před půlnocí několik desítek. Je zajíma-
vé, že tato pohádka suverénně vede 
v oblíbenosti u inscenátorů, a tak se 
každoročně dočkáme nejméně jedné 
verze (letos budou dvě – dnes nás čeká 
i.Otesánek). Zdálo by se, že už k téma-
tu není co říci, ale pokračovatelé Jana 
Švankmajera mají – jak se zdá – obra-
zotvornost bez hranic. Tak tedy, nová 

verze, nový horor… Tentokrát studentky 
KALD DAMU vymyslely verzi o tom, 
co lze očekávat od instantních výrob-
ků. Tedy konkrétně, od výrobku Dítě 
v prášku. A tak nám před očima roste 
čarodějná kuchyně, v níž v chemickém 
procesu vznikne amalgám – Otesánek. 
Ten pak dán do kolébky, krabice, začne 
postupně bublat a naznačovat, že mlíč-
ko a kašička opravdu nestačí. Maminka, 
po vzoru dnešních „amerických“ matek 

hledá návody v příručkách i po telefo-
nu, je krásně naivní a pozitivní, i když 
je zjevné, že tu roste spratek. Nakonec 
hrozivě temná zmítající se koule pohltí ji 
a dokonce i křeslo… New Age Otesánek. 
A podařilo se nám nakonec vypátrat 
i jména tvůrců této  krutě milé hříčky. 
Režie: Františka Malasková, Stephanie 
Van Vleet, Lenka Nahodilová (hrála 
druhá a třetí v pořadí).   


