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ARIANE MNOUCHKINE

Podvoliť sa, nič nerobiť

J. F. Juliana Carneiro da Cunha o svojom hereckom výkone3 v Atreovcoch po-
vedala, že skúšala dosiahnuť úplnú nehybnosť a Simon Abkarian trval na 
tom, že herci sa musia naučiť, ako niečo na javisku „nerobiť“. „Nerobiť“ je 
spôsob, ako byť prístupný prijímať dušu postavy. 

A. M. Keď herec vstúpi na javisko, je často plný zostreného narcizmu. Je tam, aby 
sa ukázal. Myslí si, že to musí robiť. Natoľko, že jeho jediným želaním je 
dostať sa do popredia, aby sa zviditeľnil, aby sa ukázal. Herec neukazuje 
vôbec nič. Herec sa musí najprv naučiť prijímať, nechať do seba nasávať. 
Keď sa pozeráme, veľa sa učíme. Keď vystúpime na javisko, musíme vedieť 
byť pokorní. Netreba hneď za každú cenu hľadať, čo treba robiť. Pohľad 
vás naučí: prijímať, absorbovať, nasávať ako špongia. Herec je ako špongia, 
ktorá všetko prijíma. Špongia, ktorá niečo vyjadruje bez toho, aby pridávala, 
no dodáva veciam štruktúru. Nič viac. Herec prijíma. Nehľadá. Nenachádza. 
Čaká a prijíma, je v stave prijímania, pripravenosti. Čaká. V priebehu cizelo-
vania si každý nájde vlastnú cestu. Práve pri ňom sú postreh, pohľad, sluch 
dôležité. Podvoliť sa, nechať veciam voľný priebeh, ešte viac prijímať a vždy 
počúvať. Herec načúva všetkým, celou pokožkou. Keď hovorím, že načúva 
pokožkou, chcem tým povedať, že nepočúva len slová, ale takisto, ako sa 
slová hovoria. Prijíma. Vyjadruje, vyjadruje pot toho druhého. To je základ.

Tento druh tvorivosti, v akej sa herec môže ocitnúť, je niečo veľmi 
záhadné. Sú takí, ktorí ju budú hľadať celý život a nikdy ju nenájdu, a sú takí, 
čo ju majú hneď. Viem, povedať to je nepríjemné. Umenie je nespravodlivé. 
Nie každý sa narodil ako maliar. Nie všetci sa rodia ako hudobníci, nie všetci 
sa rodia ako herci. To je pravda. Vo chvíli, keď si to uvedomíme, všetka práca 
je ešte pred nami. Herci, ktorí majú toto nadanie, majú zároveň neodkladnú 
povinnosť, ktorá nastoľuje prísnu prácu. Ak nezveľaďujeme toto nadanie, 
bude nám celkom iste nanič. 

Ak je toto nadanie tu, je viditeľné. Problém je, že to nevieme. Chvíľu 
môže byť ukryté. Problém nie je len rozlíšiť, ktorí ľudia sú ním obdarení, ale 
ktorí ho skrývajú, alebo sa skrýva samo. Sú ľudia, ktorým trvá, aby sa pre-
javili, a sú ľudia, ktorým sa to podarí okamžite. Niekedy mám pravdu, keď 
čakám, niekedy strácam čas. Žiaľ, v tomto sa nemôžem vyhlásiť za neomyl-
nú! S niektorými ľuďmi som strávila týždne. V skutočnosti to nič neprinieslo. 
Pomýlila som sa v bytostiach, no nie v osobnostiach.

J. F. Herci často používajú pojem „energia“. Stáva sa aj vám, že pracujete s týmto 
termínom, a ako by ste ho definovali?

3 SATLER, D. Interview with the Théâtre du Soleil. In Theater. Yale School of Drama, 1993, 
no. 1, p. 66-74.
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