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KATARZIA

Vlastním jménem Katarína Kubošiová, je slovenská textařka a hudební producentka žijící v Praze.
Její texty jsou charakteristické otevřeně pojmenovanými momenty a příběhy z našich životů
a vztahů. Představuje generaci počítačových začátečníků narozených okolo roku '89, kteří pohlíží
do budoucna s vědomím své slovenské i české minulosti. Má na kontě pět alb, Generácia
Y (2013), Agnostika (2016), Antigona (2018), Celibát (2020) a n5 (2021). Kromě toho Katarzia
hostovala ve skladbách řady dalších umělců, mj. Davida Kollera, Kafka Band, Vladimíra 518, PSH
nebo projektu Hrubá Hudba. Složila a nazpívala také ústřední píseň filmu Pátá loď (2017). Na jaře
2018 získala cenu Radio_head Awards za nejlepší singl, konkrétně za skladbu Kde sa slzy berú,
který složila k filmu Piata loď, oceněném na festivalu Berlinale. V březnu 2018 napsala hudbu
a texty k inscenaci Antigona v Slovenskom národnom divadle, spolu s producentem Jonatánom
Pastirčákom. Tyto skladby se sofistikovaným aktivistickým laděním vyšly v říjnu na stejnoj‐
menném albu. Na podzim 2018 získali za Antigonu ocenění Dosky za najlepšiu scénickú hudbu
sezóny a Cenu Tatrabanky za hudbu v kategorii Mladý tvorca. Ve stejném čase se zúčastnila
prestižní Red Bull Music Academy v Berlíně, kam byla pozvaná jako jedna z 30 mladých produ‐
centů z 5000 uchazečů z celého světa.

MARIÁN AMSLER

„Hra Autor Davida Jařaba je pre mňa autentický pohľad do tvorivej krízy. Po rokoch tvorivej práce
sa často ľuďom v mojom okolí stáva, že sa cítia vyhorení, pretože prijímajú niekedy viac práce,
než by bolo príjemné pre oddych. Keď nemáme v živote čas na zastavenie sa a náhľad do seba,
reflexiu, tak môže hroziť, že sa opakujeme a začneme si s tým ísť strašne na nervy. (...) Samozrej‐
me vnímam v texte určité nuansy pohľadu na mužsko- ženské vzťahy generácie, do ktorej autor
patrí. Moja generácia má nastavené role trochu inak a dnešný teenageri a omladina medzi
20-25 ešte úplne inak. Genderové stereotypy sa pomaly vymazávajú a muži, ženy a non-binary
ľudia sa stávajú rovnými. To je niečo, čo ma zaujíma a teší ma, že ľady sa pohli.“ (Katarzia)

Vystudoval divadelní dramaturgii a následně doktorské studium v oboru divadelní režie na VŠMU
v Bratislavě. Je spoluzakladatelem a režisérem Divadla LETÍ. Jako host režíroval v mnoha slo‐
venských a českých divadlech (Slovenské národní divadlo v Bratislavě, Divadlo Aréna, Divadlo
Astorka, Divadlo Andreja Bagara v Nitře, Slovenské komorné divadlo v Martině, Městské divadlo
v Žilině, Národní divadlo v Brně, Městská divadla pražská, Dejvické divadlo, Divadlo Na zábradlí,
Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, Divadlo Petra Bezruče v Ostravě, Klicperovo divadlo v Hradci
Králové a další). Za inscenace Čechovových her Platonov a Ivanov získal dvakrát ocenění DOSKY
v kategorii Objev sezóny. Inscenace Platonov získala další ceny na festivalech Zlomvaz v Praze,
Setkání v Brně a hlavní cenu poroty na Mezinárodním festivale vysokých divadelních škol ve Var‐
šavě. Za inscenaci Pohani ve Slovenském národním divadle získal cenu DOSKY v kategorii nej‐
lepší režie. Inscenace Fanny a Alexander získala cenu Dosky v kategorii nejlepší inscenace
sezóny. Od roku 2010 až do roku 2014 působil jako umělecký šéf HaDivadla v Brně. Od roku 2015
do roku 2018 jako umělecký šéf bratislavského divadla Astorka. V současnosti je režisérem na
volné noze, umělecký šéf divadla Petra Mankoveckého a zároveň působí jako docent na Vysoké
škole múzických umění v Bratislavě, kde vede ročník režie a dramaturgie.

„Na hře Autor mě nejvíc provokuje téma toho, jak prostupuje dílem naše vlastní osobnost, kdy ji
necháme volně existovat, anebo kdy ji skrýváme, dusíme. V současnosti po několika lockdow‐
nech si myslím, že každý z nás si musel nějak redefinovat co a proč dělá, jestli vůbec přežijeme
v umění a umění v nás.“ (Marián Amsler)

Roland Barthes: SMRT AUTORA (1968)
Ve své novele Sarrasine, která pojednává o kastrátovi převlečeném za ženu, píše Balzac tuto větu:
„Byla to žena s chvílemi náhlého strachu, bezdůvodných rozmarů, pudových zmatků, bezdůvodné
smělosti, vzdorovitosti a líbezné citové jemnosti.“ Kdo takto mluví? Je to hrdina novely, který neví,
že pod ženským zevnějškem se ve skutečnosti skrývá kastrát? Je to Balzac osobně, díky své vlast‐
ní zkušenosti znalý filozofie ženy? Je to autor Balzac hlásající „literární“ ideje ženství? Jedná se
o univerzální moudrost? Romantickou psychologii? Dozvědět se to zůstane navždy nemožné
z prostého důvodu: psaní je destrukcí každého hlasu i počátku. Psaní je ono neutrální, smíšené
a šikmé, kde mizí náš subjekt, ono černobílé, kde se ztrácí veškerá identita počínaje tou, jež náleží
tělu, které píše. Nepochybně tomu tak bylo vždy: jakmile je nějaká událost vyprávěna ne již za úče‐
lem působit přímo na realitu, ale bezpředmětně, tedy bez zřetele na jakoukoli jinou funkci, než je
samotné provedení symbolu, nastává přerušení, hlas ztrácí svůj původ, autor vstupuje do své
vlastní smrti; začíná psaní.

Nicméně vnímání tohoto fenoménu bylo různé; v kmenových společenstvích nemá vyprávění nikdy
na starost jedna osoba, ale prostředník, šaman či recitátor, u kterého můžeme popřípadě obdivovat
jeho „performanci" (tedy ovládání narativního kódu), ale nikdy ne jeho „génia“. Autor je moderní po‐
stavou vytvořenou naší společností, která postupně od sklonku středověku, s anglickým empi‐
rismem, francouzským racionalismem a osobní vírou reformace objevila prestiž individua, nebo, jak
se vznešeněji říká, „lidské bytosti“. Je tedy logické, že v oblasti literatury je to právě pozitivismus ono shrnutí a završení kapitalistické ideologie -, který přikládal největší důležitost „osobě“ autora.
Autor stále ještě převládá v učebnicích dějin literatury, biografiích spisovatelů, časopiseckých roz‐
hovorech a v samotném vědomí literátů, usilujících propojit prostřednictvím vlastního intimního
deníku svou osobnost a dílo. Obraz literatury, který můžeme najít v běžné kultuře, je tyransky zamě‐
řen na autora, jeho osobnost, jeho historii, jeho záliby a vášně; kritice stále ještě záleží na tom, aby
prohlásila, že Baudelairovo dílo je krachem Baudelaira člověka, že dílo Van Goghovo pochází z jeho
šílenství a dílo Čajkovského z jeho neřesti. Výklad díla je vždy hledán u toho, kdo je vytvořil, jako by
přes víceméně průhlednou alegorii fikce šlo o hlas jedné a téže osoby: autora, který se svěřuje. Ve
Francii to byl určitě Mallarmé, kdo jako první viděl a předpověděl v celé její šíři nutnost nahradit řečí
samou toho, kdo byl až dosud pokládán za jejího majitele. Pro něj, stejně jako pro nás, je to řeč, která
mluví, ne autor. Psát znamená dosáhnout skrze předem danou neosobnost — kterou bychom nikdy
neměli zaměňovat s oklešťující objektivitou realistického romanopisce — onoho bodu, ve kterém
jedná, „performuje“ pouze řeč, a ne „já": celá Mallarmého poetika sestává z vymazání autora ve
prospěch psaní (což, jak uvidíme, znamená navrácení jeho místa čtenáři). (…)
Autor, věříme-li v něj, je vždy pokládán za minulost své vlastní knihy: kniha a autor se staví na
stejnou linii, rozděleni na před a po. O Autorovi se předpokládá, že knihu „živí“, tedy že existuje
ještě před ní, myslí, trpí a žije pro ni; je se svým dílem ve stejném vztahu antecedence jako otec ke
svému potomkovi. S moderním skriptorem je tomu přesně naopak: rodí se ve stejné chvíli jako
jeho text; není žádným způsobem opatřen bytím, které by předcházelo či přesahovalo jeho psaní,
není nijak subjektem, jehož by byla kniha predikátem; existuje pouze čas výpovědi a celý text je
navěky psán tady a teď. (…)
Jakmile je Autor jednou odsunut, nárok „dešifrovat“ text se stává naprosto zbytečný. Dát textu Au‐
tora znamená vnutit mu pojistku, opatřit jej posledním označovaným, uzavřít psaní. Tato koncep‐
ce se velmi dobře hodí kritice, která si chce dát za hlavní úkol objevit v díle Autora (či jeho
hypostaze: společnost, historii, ducha, svobodu): jakmile se najde Autor, text je „vysvětlen“, kritika

zvítězila. Není tedy nic překvapivého na tom, že vláda Autora byla historicky také vládou Kritika,
ale ani na tom, že kritika (byť i nová) je dnes otřesena spolu s Autorem. V mnohosti psaní je vlastně
vše k rozmotání a nic k dešifrování; struktura může být sledována, „párána“ (jak se říká o utíkajícím
oku punčochy) ve všech svých obměnách a řadách, je však bezedná. Prostor psaní můžeme pro‐
cházet, ale ne odhalit; psaní skýtá bez přestání smysl, ale vždy jen proto, aby se hned rozplynul:
psaní vykonává systematické osvobozování se od smyslu. Přesně tak literatura (od nynějška by
bylo lepší říkat psaní), odmítající přidělit textu (a světu jako textu) „tajemství“, tedy nějaký konečný
smysl, uvolňuje aktivitu, kterou bychom mohli nazvat kontra-teologická a která je dočista revo‐
luční, neboť odmítnout ustanovit smysl znamená konec konců odmítnout Boha a jeho hypostaze,
rozum, vědu a zákon. Vraťme se však k Balzacově větě. Nikdo (tedy žádná „osoba“) ji neříká: jejím
zdrojem a hlasem nejsou skutečná místa psaní, nýbrž četba. Vysvětlit by to mohl jiný, velmi vý‐
stižný příklad: nedávné výzkumy (J.-R Vernanta) osvětlily konstitutivně ambivalentní povahu řecké
tragédie. Text je zde utkán z dvojznačných slov, kterou chápe každá z postav jednostranně (toto
věčné nedorozumění je právě ono „tragično“); přesto je zde však někdo, kdo chápe každé slovo
v jeho duplicitě a navíc ještě rozumí, dá-li se to tak říci, hluchotě postav, které mluví před ním: ten
někdo je právě čtenář (nebo v tomto případě posluchač). Tak se odkrývá celé bytí psaní: text je
utvořen z mnohých psaní, která pocházejí z různých kultur a která vzájemně vstupují do dialogu,
parodie a rozepře; ale je zde přítomno místo, kde se tato mnohost shromažďuje, a tímto místem
není autor, jak se až do dneška tvrdilo, ale čtenář. Čtenář je právě prostorem, do kterého se zapi‐
sují — aniž by se nějaká z nich ztratila — všechny citace, z nichž je psaní vytvořeno. Jednota textu
není v jeho původu, ale v jeho určení, které však již nemůže být osobní: čtenář je člověkem bez his‐
torie, biografie a psychologie. Je pouze někým, kdo drží pohromadě v jednom prostoru všechny
stopy, z nichž je psaný text vytvořen. A proto je směšné slyšet, jak je nové psaní odsuzováno ve
jménu humanismu, který ze sebe pokrytecky činí obhájce čtenářových práv. Čtenářem se nikdy
klasická kritika nezabývala; pro ni není v literatuře jiný člověk než ten, který píše. Přestáváme nyní
naivně důvěřovat tomuto druhu antifrází, kterými si dobrá společnost stěžuje na to, co zamítá,
ignoruje, dusí nebo ničí; víme, že pro budoucnost psaní je nezbytné zvrátit jeho mýtus: zrození
čtenáře musí být zaplaceno smrtí Autora.

Manteia, 1968
Chceme promluvit o něčem skutečném, hlubokém, originálním, ale stále všem blízkém, pochopi‐
telném, srozumitelném. Chceme promluvit jedinečným jazykem, který ovšem nikoho nevyděsí, ale
… co vlastně známe natolik, abychom se v tom pohybovali dostatečně s přehledem a noblesou?
Můžeme mluvit o někom jiném, nastudovat si okolnosti, fakta a fabulovat. Ale dříve nebo později
dojde na emoce, které budeme zase hledat jen sami u sebe. Upozadit se a ztratit kontakt se sku‐
tečnými prožitky? Anebo psát stále a pořád jen sami o sobě? Dílo přece není psychoterapie. Jen
vyprávění příběhů, jen poetizace jazyka, jen správné uspořádání a načasování, překvapení …
Možná … možná stačí jenom stavbu dokončit z různých stran a zahladit po sobě stopy. Zbourat le‐
šení, zabránit tomu, abychom byli odhaleni, kde končí fabulace a začíná osobní zpověď. Napsat to
celé a pak to přestříhat, změnit pořadí, zdánlivou logiku, kauzalitu. Vytvořit spojení, která ani nás
samotné na začátku nenapadla, schovat se do postav, které nepřipomínáme, transmutovat se,
změnit podobu, pohlaví, jazyk i pohyby, nechat myšlenky jenom ve fragmentech a v určitém
momentě je vpustit do podzemí jako řeku, která se za nějakou chvíli o kus dál opět vynoří ze země
a zaskočí čtenáře nebo diváka natolik, že se mu postupně před očima začne skládat v objekt, o je‐
hož existenci v příběhu neměl ani tušení. (David Jařab: Autor)

Víte, kde máte spacák, vlastníte-li nějaký?
David Jařab, autor: „Míval jsem dlouhá léta. Nedávno jsem koupil svým synům na prahu
dospělosti spacáky. Je to výbava do budoucnosti. Ale bohužel jsem si uvědomil, že už sám
svůj vlastní nemám. Myslel jsem si, že už ho po padesátce nebudu potřebovat. Ale omyl. Zdá
se, že budu. Teď už se jen rozhodnout, zda si ho koupím anebo půjčím. Vzhledem k zásadní
roli spacáku, jako specifického metaforického atributu, to musím docela promyslet.“
Katarzia, autorka hudby: „Spacák som si kúpila nedávno a je to môj prvý dospelácky. Ja nie
som stanový typ, ale toto by som rada zmenila a spacák vnímam ako lákadlo sa konečne od‐
hodlať spať v lete vonku. Som na neho pyšná a teším sa, že ho budem môcť nosiť na festivaly
a prestať byť na chvíľu hotelová príšera a občas si lajsnúť spánoček v kufri bez sprchy.“
Tomáš Petřík, herec: „Teď už spacák nemám… Někomu jsem ho dal…
A byl to takový ten,
co spíše ochlazuje, než hřeje, takže v chladnu by se asi neosvědčil… “
Marie Špalová, dramaturgyně: „Spacák mám v komoře, ale vím přesně kde a pravidelně ho
používám. I když už je mi čtyřicet. Pod hvězdami jsem ale nespala asi tři roky…“
Elen Trčková, herečka: „Můj spacák zůstal na Islandu. Od té doby žádný nemám

“

Vojtěch Hanyš, scénograf: „Spacák vlastním. V současné době hraje v inscenaci. Takže leží
někde na jevišti, nebo ve skladu Divadla Letí.“
Marián Amsler, režisér: „Ano, vlastním spacák, stan, nafukovací polštářek, nafukovací kari‐
matku i klasickou karimatku, dobíjecí led světýlko a takovou tu žábu, jak se s ní nafu‐
kujou nafukovačky. Mám to všechno v garáži. Vytahuju to, když se mi někdy povede jet na
hudební festival Pohoda. Naposled jsem to všechno měl v kufru auta, protože jsem nějak za
tři dny nestihl ten stan postavit a spal jsem v autě. Jinak moc na tenhle typ ubytování nejsem,
mám radši airbnb.“
Veronika Macková, asistentka režie: „Zimní spacák hraje v Autorovi a ten na léto mám doma
ve skříni “
Michal Bednář, herec: „Nevím, kde ho mám, ale naposledy, když jsem šel spát pod hvězdy, tak
jsem nechal nohy v ohništi a mám ho spálený, takže ho asi vyhodím.“

David Jařab
Český divadelní a filmový režisér, scénárista a scénograf. Po absolutoriu brněnské JAMU působil do
roku 1997 v brněnském HaDivadle, mezi lety 2002 – 2012 byl uměleckým šéfem oceňovaného praž‐
ského Divadla Komedie. Od roku 2012 pracoval na volné noze a režíroval na českých a slovenských
scénách, v letech 2018-2022 byl kmenovým režisérem pražského Divadla Na zábradlí. V roce 2004
měl premiéru jeho první celovečerní film Vaterland – Lovecký deník, 2010 pak snímek Hlava-rucesrdce. A v roce 2018 celovečerní dokument Vratislav Effenberger aneb Hon na černého žraloka.
Jako režisér a dramaturg spolupracoval i s Českou televizí (cyklus dokumentů Česká fotka). Působí
také jako pedagog pražské FAMU.
Davida Jařaba autora lze zpravidla jen stěží odtrhnout od Davida Jařaba režiséra. Režíroval více než
50 inscenací, k nimž si většinou adaptoval nebo psal text a připravoval scénu. Jen výjimečně se ují‐
má textů jiných autorů a jen v ojedinělých případech svěřuje své hry do rukou jiných režisérů. V po‐
slední době se privilegia pracovat s jeho textem dostalo Viktoru Taušovi (Amerikánka, Jatka78) či
Štěpánu Páclovi (Za vodou, Národní divadlo moravskoslezské).
Jeho vlastní tvorba čítá řadu divadelních her a scénářů, které ve většině případů vznikly pro divadla,
s nimiž byl v určité době spjatý jako umělecký šéf. Pro brněnské HaDivadlo napsal texty jako: Jeux
d’Enfants aneb Paříž XIII., dvě verze Zmatků chovance Törlesse (dramatizace novely Roberta Musi‐
la), Klimeš (s Lubošem Balákem).
Během svého uměleckého šéfování v Divadle Komedie uvedl mimo jiné své texty: Parsifal, Zajatci
nebo cyklus svých her, jež se volně vztahovaly ke konkrétním lokalitám Prahy (Vodičkova –
Lazarská, Žižkov, Karlovo náměstí). Zároveň zde režíroval řadu výrazných adaptací literárních před‐
loh jako Utrpení knížete Sternenhocha (podle Ladislava Klímy), Petrolejové lampy (podle Jaroslava
Havlíčka), Weissenstein (podle Johannese Urzidila) nebo Srdce temnoty (podle Josepha Conrada).
Od roku 2017 je výrazně spjat s Divadlem Na zábradlí, kde do letošního roku působil jako jeden
z kmenových režisérů. Uvedl tam své původní hry a výrazné adaptace Macbeth – Too Much Blo‐
od, Dobří chlapci, Podivuhodný případ pana Holmese, Ladies no Gentlemen, Tajný agent.
Významná je rovněž jeho spolupráce s Bratislavskými divadly, především Slovenským národním
divadlem.
„Pro mne je hra Autor o nejistotě objektu a subjektu. O tom, kdo je autor, jak manipuluje s realitou
a jak se skrývá do různých objektů, a přitom je to subjekt. Jde tu především o to, kdo je pozorovaný
o kdo pozorovatel, o jak se to postupně o očích diváka mění. Jak autor sám mění své skutečně zá‐
žitky o životní zkušenosti, jak je překresluje do svého díla o dělá se lepším. Jak se subjektivně hodno‐
tí jinak skrze dílo, než je objektivní skutečnost. Má na to právo, ale stejně podává zkreslenou zprávu
sám o sobě. V celé hře se navíc dá schovat ještě více. Autorův subjekt mění objektivní realitu o při‐
způsobuje ji sofistikovaně své potřebě sebehodnocení. Využívá svůj život, krize o selhání, ale
vlastně je vypráví trochu jinak.“ (David Jařab)

je nezávislé divadlo, které jako jediné v České republice uvádí pouze současnou dra‐
matiku – všechny texty unikátně v české (nebo světové) premiéře. LETÍ nemá stálý he‐
recký soubor, ani nevyznává jednu režijní poetiku, ale funguje jako otevřená
platforma, volně spojující umělce s „vášní pro nové hry“. Cílem je seznamovat diváky
s nejzajímavějšími současnými texty pro divadlo. LETÍ, které letos slaví 17 let existen‐
ce, již uvedlo více než 100 domácích a světových autorů, např. Marka Racenhilla, Mar‐
tina Crimpa, Viliama Klimáčka, Romana Sikoru, Annu Saavedru, Falka Richtera,
Esteve Solera, Fausta Paravidina či Olju Muchinovou. Divadlo také iniciuje vznik
nových českých her a podporuje debuty českých dramatiků. Od září 2015 má stálou
scénu v Divadle VILA Štvanice. Od ledna 2010 se Divadlo LETÍ věnuje svému projektu
Centrum současné dramatiky, který zaštítil Václav Havel. Jednou z hlavních aktivit
projektu je podpora autorských rezidencí pro konkrétní divadla. V rámci projektu dále
vznikají inscenace a inscenační skici, jak v produkci Divadla LETÍ, tak i v koprodukci
s dalšími divadly a uděluje se Cena Marka Ravenhilla za nejinspirativnější českou in‐
scenaci nového textu. Divadlo LETÍ je členem Asociace nezávislých divadel a meziná‐
rodní sítě divadel uvádějících současnou dramatiku Fabulamundi.
Text programu: Marie Špalová
Poděkování: Za dlouhodobou podporu Divadla LETÍ děkujeme Veronice a Liborovi Winklerovým.
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