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V roce 1977 nechaly úřa-
dy zbourat nesmírně
cennou renesanční radni-

ci v Horním Slavkově. Byla v té
době již zchátralá a léta pustá
jako v té době celé kdysi slavné
hornické město, jehož osudem
bylo, že leželo v Sudetech. Zřej-
mě by se dala opravit, ale tehdy
k tomu nebyla vůle. Ta byla spí-
še na straně destrukce. Pryč
s tím, stejně je to po Němcích...

Demolice v Horním Slavkově
– Schlaggenwaldu – byla obvyk-
lým projevem běžného barbar-
ství komunistického státu. Ne-
schopnost udržovat cokoli složi-
tějšího v dobrém stavu se mísila
s ideologickou averzí vůči cír-
kevním (a aristokratickým a ně-
meckým) památkám. Mnohé se
za čtvrt století opravilo, ale na
mnoha místech devastace trvá,
není vyloučeno, že se některá dal-
ší – v Horním Jiřetíně – z jiných
důvodů chystá.

Nyní ostrý střih. Zničení –
pravděpodobné – Ba’alova chrá-
mu v syrské Palmýře je samo-
zřejmě jiná liga. Antický chrám
je hodnota jaksi celosvětová
a jeho vražda zasahuje kulturní
lidstvo přímo v jeho srdci. Tedy
snad. Neboť můžeme se přít
o čemkoli, ale některé věci by
měly být jasné. Existuje vražda
biologická a existuje i vražda kul-
turní. Ta první likviduje lidské ži-
voty, ta druhá paměť. Jde vlastně
o druhou smrt, neboť se jí ničí
dílo, které má člověka přežít.

Fanatici a ničitelé jsou multira-
soví a nadnáboženští. Islámský
stát se podobá ruským bolševi-
kům v prvních letech revoluce,
kdy imámové Lenin a Trockij vy-
hlásili válku ve jménu svaté revo-
luce (džihádu) a se vším patosem
a zápalem šli bořit starý, hříšný
a reakční svět. Byli odhodlaní ho
třeba i přivést do pekel, jen když
se v jeho plamenech zrodí nový.
Čím více se jich tzv. kulturní svět
děsil a štítil, tím byli spokojeněj-
ší. Hrůza byla jejich spojencem
a děs a hnus nejlepší propagací.
Kolik jen vzdělaných a slušných
lidí v tom vidělo naději a příslib
budoucnosti...

S bolševiky se civilizovaný
svět nakonec nějak naučil žít. So-
větský svaz, který byl dědicem
onoho strašného počínání, se stal
„normálním státem“ a mnozí
v něm dnes nevidí velký rozdíl
od toho, kde vše zůstalo při
starém. Nakonec se zhroutil, ale
cosi z něj žije dál.

Zničená radnice v Horním
Slavkově je jen nepatrný střípek
toho „globálního příběhu“. Jaký
bude ten, který se odehrává v syr-
ské Palmýře?

Umělecká šéfka
francouzského souboru
RasposoMarie Molliensová
je milá a talentovaná.
Inscenace Morsure, která je
na festivalu Letní Letná
k vidění až do 3. 9., vznikla
podle jejího scénáře a v její
režii. Má velké osobní kouzlo,
na jevišti, respektive v manéži
doslova září. Herecký výraz
spojuje s vrcholnou akrobacií,
je skutečně ideální
představitelkou nového
cirkusu. Vrací se k jeho
prapodstatě, která se u jiných
někdy vytrácí, když se
technická perfekce nadřazuje
poezii, kterou nese spojení
divadla a cirkusových
technik.

JANA MACHALICKÁ

LN Loni jste převzala soubor,
který založili a vedli vaši rodi-
če. Co to pro vás znamená?
Chcete zachovat stávající styl,
nebo máte v plánu změny?

Je to náročný úkol, kterým se
teď budu muset zabývat. Odvíjí
se to od otázky, co vlastně obnáší
značka Rasposo, která existuje
dlouho a má dobrou pověst. Já
jsem v souboru od začátku jeho
existence, takže jeho estetiku
mám v krvi, v tom mě matka
dobře vyučila. Co určitě zůstává,
je vizuální podoba, síla našeho po-
jetí tkví ve vytváření poetických
obrazů, dalo by se říct malířských
pláten, která mají určitou atmosfé-
ru, barvy i formu. Obrazy nás
vždy hodně inspirovaly, třeba ba-
rokní díla, ale také film, hlavně
Fellini. Nejdůležitější pro
Rasposo ale je spojení cirkusu
a divadla – to znamená využívat
cirkusových technik k vyprávění
příběhu. Je to vlastně typ nonver-
bálního divadla.

LN A nějaké ty změny?
Chtěla bych ještě zniternit naše

inscenace, víc se soustředit na
emoce a působit na diváka, atako-
vat jej tím a vtahovat ho do toho,
co vidí.

LN Říkala jste, že v Rasposu jste
od jeho počátku. Čili od dět-
ských let?

Moji rodiče jsou herci a dělali
pouliční divadlo a já jsem s nimi
od dvou let vystupovala, celá rodi-
na takhle pracovala společně. Cir-
kus a kočování mě infikovaly už
v dětství. Rasposo se pomalu mě-
nil v regulérní soubor, přidávali
se další umělci, to už se hrálo
v různých sálech a příležitostně

i v šapitó. Základem, od kterého
se naše poetika odvíjela, bylo di-
vadlo, které se spojilo s cirkusem.
Já jsem pak vystudovala Acadé-
mie Fratellini v Paříži, která
vznikla před dvanácti lety a jež je
centrem, které se věnuje výuce
cirkusových technik na nejvyšší
úrovni. Mojí hlavní disciplínou
se stala akrobacie na kovovém
laně.

LN A co tradiční cirkus – jaký
k němu máte vztah?

První cirkusovou produkcí, kte-
rou jsem viděla ještě jako dítě,
bylo vystoupení cirkusu Flavia
Togniho. To byl obrovský pod-
nik, měli koně, slony, bylo to vel-
kolepé, ale tento typ produkce už
téměř neexistuje. Mě láká, když
se to ještě propojí s příběhem,
myšlenkou, emocí.

LN Děti se zpravidla vymezují
vůči rodičům. Měla jste také ob-
dobí revolty, kdy jste chtěla dě-
lat něco úplně jiného?

Když jsem dospívala, chtěla
jsem se stát veterinářkou, protože
mám moc ráda zvířata, ale pak
jsem si uvědomila, že by to asi pří-
liš nešlo dohromady s životním
tempem a stylem, na které jsem
zvyklá. Už jsem příliš propadla
bohémskému životu a také už
jsem měla ráda publikum a toho
všeho bych se musela vzdát.

Vlastně jsme celý rok na turné,
jen občas se zastavíme a jsme ur-
čitou dobu na místě.

LN Jste jediné dítě svých rodi-
čů?

Ne, kdepak, mám ještě dva sou-
rozence a také pracují v cirkuse –
bratr je klaun a akrobat a sestra se

věnuje světelné režii. Teď s námi
nejsou, ale loni v létě se oba podí-
leli na našem představení.

LNA jaké jsou výhody a nevýho-
dy rodinného podniku?

Výhod je samozřejmě spousta,
v rodině se všichni dobře známe,
víme, co chceme a jak kdo reagu-
je, co mu vyhovuje a co ne. A tak
není třeba nic příliš vysvětlovat,
kolikrát stačí jen ťuknout a je to
jasné. A nevýhoda je jen jediná –
a možná to ani není nevýhoda –,
nosíme si „práci“ domů a v pod-
statě to ani neoddělujeme, je to je-
den svět, žijeme tím, co děláme.

LN Před půlrokem jste se zrani-
la a musela se zastavit, odložit
práci. Změnilo vás to, míváte
někdy při svých náročných
číslech strach?

Jistěže mám strach, to ani jinak
nejde, risk je v cirkuse normální
stav.

LN A jak se dá strach elimino-
vat?

Pomáhá vědomí, že jsou s námi
diváci. Stát před publikem a dělat
všechno pro ně, aby se bavilo,
bylo napnuté a sdílelo všechno
s námi, to je vášeň a ostatní je pak
nepodstatné.

LN A když jste v manéži, myslíte
na něco?

Musím se absolutně soustředit,
a to všemi smysly, nepřipadá
v úvahu, že by myšlenky někam
utíkaly. Například v Morsure
máme jednu novinku, je to akroba-
cie na ruské tyči. Dosud jsem ji ne-
používala, zakomponovali jsme
čísla s ní až nyní a to je pro mě
opravdu obtížné, protože to ne-
mám zažité.

LN Morsure znamená kousnutí
ve smyslu útoku a vaše inscena-
ce je taková smršť protichůd-
ných emocí. O co vám šlo?

Chtěla jsem vyjádřit to, jak kru-
té, až nelítostné mohou být lidské
vztahy, jak se to, co je mezi ženou
a mužem, může stát bojem o to,
kdo s koho. Chtěla jsem zhmotnit
ty nejintimnější city ženy, která
navenek působí vyrovnaně, ale
prožívá jakousi vnitřní revoltu
a snaží se vymanit ze závislosti.

LN V inscenaci hrajete, předvá-
díte špičkovou akrobacii a jste
i autorkou scénáře. To je dost
náročná „trojrole“. Co bylo
vaší inspirací?

Morsure je můj první samostat-
ný projekt, předtím jsem s mat-
kou spolupracovala na minulé in-
scenaci, podílela jsem se autor-
sky i jako asistentka režie. Hodně
jsem čerpala ze Stefana Zweiga,
který píše o vnitřním sváru ženy,
a také z Marguerity Durasové, to
je její velké téma.

LN Proč jste na závěr nepřivedli
do manéže živého tygra jako ve
Francii?

Převézt divoké zvíře do ciziny
je náročné, je třeba splnit mnoho
předpisů. Na to, aby tygr mohl
překročit hranice, bychom museli
vynaložit hodně energie. Takže
přijela krotitelka, ale bez tygra,
s tím, že to nějak vymyslíme.

LN A český tygr nebyl k mání?
Bylo by to opravdu hodně složi-

té. A tak jsme se rozhodli, že nej-
lepší bude nahradit ho člověkem,
a začali jsme okamžitě pracovat
na „zvířecí“ akrobacii.

LN A použijete ještě tuhle praž-
skou verzi někde jinde?

Nejspíš ne, na Letní Letné ode-
hrajeme poslední sérii představe-
ní a pak začneme připravovat
nový projekt, který by měl být ho-
tový během jednoho roku.

JIŘÍ
PEŇÁS
redaktor LN

Chtěla být veterinářkou. Marie Molliensová se svým pudlíkem, který v Morsure skáče salta. FOTO MAFRA – YAN RENELT
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T řetí ročník Landscape festi-
valu, zaměřeného na veřej-
ný prostor a urbanismus,

architekturu a landart, probíhá na
několika místech v Praze. Hlavní
prezentace jsou opět na Náklado-
vém nádraží Žižkov a v Galerii Ja-
roslava Fragnera.

V galerii, která je pořadatelem
festivalu, je pozornost upřena na
Evropskou cenu za městský veřej-
ný prostor 2014. Tu získaly hned
dva projekty. Prvním je renovace
přístavu Vieux-Port v jihofran-
couzském městě Marseille a dru-
hým úprava koryta a nábřeží řeky
Vinalopó ve španělském městě
Elche. Oba projekty byly dokon-
čeny v roce 2013.

Starý přístav v Marseille je jed-
ním z největších městských přísta-

vů v Evropě, který byl po dlouhá
staletí centrem obchodu, ovšem
v 19. století byla většina obchod-
ní i osobní dopravy přesunuta do
nového přístaviště. V roce 2009
se městská rada usnesla, že je tře-
ba Starý přístav renovovat, aby se
stal plnohodnotnou součástí měst-
ského centra. Do té doby zde pře-
vládala soukromá aktivita růz-
ných jachtařských klubů, které
stavěly, často bez povolení, drob-
né stavby a duch veřejného pro-
storu se pomalu ztrácel.

Úkryt před sluncem
V první fázi renovace byly všech-
ny tyto stavby odstraněny a ná-
sledně byly rozšířeny části pro
pěší na nově vydlážděných mo-
lech. V centrální části byl posta-
ven rozlehlý otevřený pavilon od
renomovaného architektonického

studia Foster+Partners, kde se mo-
hou pořádat veřejné akce a který
poskytuje úkryt před sluncem. Na
projektu se podílelo několik archi-
tektonických ateliérů, hlavní úpra-
vy navrhl pařížský architekt Mi-
chel Desvigne.

Druhý vítězný projekt zase vý-
razně zlepšil prostředí kolem řeky
Vinalopó, která tvořila přiroze-
nou bariéru u hustě osídlené části
města Elche. Nový zásah promě-
nil nábřeží v rozlehlý, šedesátihek-
tarový park, kde řeka, resp. po vět-
šinu roku potok, je přemostěna ně-
kolika elegantně vinutými lávka-
mi pro pěší ve tvaru písmene Y.
Ovšem i další projekty prezento-
vané v galerii si bezpochyby za-
slouží pozornost, výstava přibližu-
je celkem 25 vybraných projektů.

Když pominu akce, které se
udály ve městě, jako třeba umístě-

ní 62,1 metru dlouhé sedačky
(Join/The Sofa Experience) neda-
leko Vítězného náměstí, hlavní
sídlo festivalu je na Nákladovém
nádraží Žižkov. Zde je k vidění
několik výstav: přehlídka kraji-
nářských architektů 20. a 21. sto-
letí ze Švýcarska, současná umě-
lecká díla ve vztahu ke krajině,
prezentace mezinárodních kraji-
nářských a zahradních festivalů,
industriální topografie a umění ve
veřejném prostoru v Praze 3, vý-
stava projektů studentů ateliéru
Imra Vaška na Umprumu, výsta-
va drobných experimentálních
realizací vybraných českých ateli-
érů a vlastní instalace na vago-
nech od různých autorů. A probí-
há zde ještě výstava Drei Grup-
pen s vypovídajícím podtitulem
Tři české analogie k baugruppe,
tedy varianty kolektivního moder-

ního bydlení. Největším a nejdůle-
žitějším exponátem je však stále
samo nákladové nádraží.

Kouzlo i neduhy
funkcionalismu
Výstavám by šlo vytknout nejed-
nu věc: od kvality fotografií přes
příliš stručnou prezentaci projek-
tů po koncepční roztříštěnost. Ni-
jak to však neubírá na síle samot-
nému prostředí ani na smyslu celé
akce. Výrazná funkcionalistická
stavba nádraží je skvělým repre-
zentantem modernistické funkcio-
nalistické architektury a také
všech jejích neduhů. Velmi impo-
zantní jsou například betonové
sloupy v bývalých skladištích a na-
opak nejde nevidět, zvláště na
vnitřním prostoru nádraží, jak ošk-
livě tyto stavby stárnou.

Nakonec je však veškeré dění

spojeno s ideou, jak to s náklado-
vým nádražím skutečně dopadne
a zda se využije neobyčejný po-
tenciál tohoto místa a této stavby.
Byla by pro město škoda, kdyby
mělo vzniknout nové pozlátko,
jako třeba na Rohanském nábře-
ží, namísto městotvorného dialo-
gu současné a historické moder-
nistické architektury. A proto je
jen dobře, že GJF přináší do Pra-
hy výsledky Evropské ceny za
městský veřejný prostor. Ukazují
totiž, že i nevelké zásahy mají vel-
ký dopad.

Landscape festival
Praha, Galerie Jaroslava
Fragnera: Sdílená města, do 26. 8.
Nákladové nádraží Žižkov,
do 27. 9.

Autor je historik umění

Nádraží jako výstavní prostor i exponát

Islámský
stát v SudetechJde o vášeň, ostatní je vedlejší


