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ČESKÁ ALTERNATÍVA: DIVADLO CONTINUO 
 

Martina BALÁŽOVÁ 

 

ivadlo Continuo založili Pavel a Helena Štouračovci, ako študenti scénografie na DA-

MU v Prahe, roku 1990. Spočiatku súbor existoval len ako aktivita študentov, nemal 

názov, ani stály priestor. V roku 1992 sa členovia odsťahovali z Prahy do južných Čiech – do 

Třebone, tam sa zrodil aj názov divadla: Continuo. Latinské slovo má dva významy: 

1. nepretržite, ustavične, súvisle, bez prestania; 2. pokračovať, nadväzovať, radiť, priraďovať, 

družiť, spájať. Oba významy do istej miery súvisia s genézou súboru. Roku 1993 sa skupina 

sprofesionalizovala. Po viac ako roku pôsobenia v Třeboni sa súbor presídlil v apríli 1994 do 

Vodňan a od jesene roku 1995 tvorí v malej dedinke, 25 kilometrov od Českých Budějovíc, 

Malovice pri Netoliciach.  

Manželia Štouračovci kúpili z vlastných nákladov poľnohospodársku usadlosť. Tieto prie-

story, nazvané Švestkový dvůr, vlastnými silami dosiaľ prestavujú podľa svojich predstáv na 

medzinárodné divadelné stredisko, ktoré má slúžiť sústredenej práci, na usporadúvanie pravi-

delných divadelných festivalov, dielní či rôznych pracovných stretnutí divadelníkov. Hlavným 

cieľom bolo vytvoriť miesto určené pre spoločnú tvorivú prácu, možnosť realizácie vlastných 

nápadov, ich prezentácie, ale aj pre spoluprácu s inými divadelnými súbormi, českými aj za-

hraničnými, predávanie skúsenosti, diskusie o možnostiach nezrealizovaných nápadov a hod-

notiace reflexie. Lokalizácia mimo veľkého mesta mala svoje dôvody (aj finančné – ak by 

chceli prevádzkovať vlastné divadlo napr. v Prahe ako nezávislá divadelná skupina, museli by 

produkovať viac ako päť predstavení ročne, aby sa vôbec uživili a aj keby sa to podarilo zrea-

lizovať, čas na skúšanie by bol veľmi obmedzený, čo by nezaručovalo kvalitu predstavenia, 

o ktorú hlavne usiluje Continuo). Dôležitou pohnútkou k presídleniu mimo divadelného cen-

tra bol otvorený pracovný priestor, ničím nezaťažený, mimo hlučných komerčných vplyvov. 

Vzápätí aj otvorený čas. To, že členovia v prerobenej bývalej poľnohospodárskej usadlosti aj 

bývajú, umožňuje, že pracovný čas nie je presne vymedzený (väčšinou sa pracuje 12 až 16 

hodín denne). Švestkový dvůr v Maloviciach je pre členov Divadla Continuo istým útoči-

skom, zázemím, kde môže súbor slobodne tvoriť a organizovať podujatia podľa vlastných 

predstáv. Tu sa združuje a žije týmto priestorom 5 – 7 členná základná zostava. Dnes je Di-

vadlo Continuo medzinárodnou nezávislou profesionálnou divadelnou skupinou, ktorá zastre-

šuje množstvo divadelných aj mimodivadelných aktivít. Od februára 1996 Continuo krátko-
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dobo symbiózne spolupracovalo so Studiom dell´arte a spoločne vytvorili českobudějovickú 

Nezávislú otvorenú scénu – NOS v objekte bývalej vojenskej sýpky, ktorá sa neskôr zmenila 

na Divadlo Pod čepicí. 

„Mluvit o alternativnosti nějakého divadla znamená hodně i málo zároveň: obvykle se jim 

míní jistá zrětelná ‚jinakost‘, t. j. až výlučná odlišnost vůči většinovému modelu divadelního 

provozu i určité převažující divadelní poetice i estetice.“ (Dvořák, 2000, s. 13) Práve väčšino-

vému modelu a prevažujúcej poetike a estetike sa Divadlo Continuo vymyká a zámerne vyhý-

ba. Jeho svojský štýl vyplýva z neustáleho hľadania a pretvárania, cez spôsob vyjadrenia, di-

vadelné techniky, časté skúšanie nového, ešte nepoznaného. Poetika vychádza z výrazových 

a významových znakov, podávaných divákovi prostredníctvom výtvarne pôsobivého stvárne-

nia, fyzického herectva, bábkových, činoherných či jarmočných divadelných prvkov, dolade-

ných a sémanticky spojených hudbou. Nepokúšajú sa o normou stanovený výber určitej poe-

tiky, ale o presné a dokonalé naštudovanie a natrénovanie istých techník (akrobacia, chodule), 

aj keď technická dokonalosť nie je prvoradá. Ide len o prostriedok, pomocou ktorého chcú 

niečo vyjadriť, povedať.  

V inscenáciách Divadla Continuo môžeme badať silný druhový a žánrový synkretizmus. 

Nezávislý alternatívny súbor bol označovaný aj za bábkové divadlo, pouličné divadlo, fyzické 

divadlo, antropologické divadlo, aj za nový (český) cirkus. Dotklo sa každého z týchto dru-

hov, ale prednostne by sme mohli snáď uvažovať predovšetkým o divadle antropologickom. 

Jana Pilátová (ktorá spolupracuje so súborom od jeho vzniku, je členkou od roku 2006 a prvá 

o ňom publikovala odborné články) zaradila Divadlo Continuo k typu Barbovho tretieho di-

vadla a argumentovala to Barbovým výrokom:  

„Podmínkou třetího divadla je bezděčné nebo záměrné hledání smyslu. Ale nedejme se mást vznešeností 

jazyka: hledat smysl znamená především osobní objevování řemesla. Je snadné přikládat ‘řemeslu’ banál-

ní význam a spojovat je jen s ‘technikou’ a ‘rutinou’. Ale řemeslo přece znamená něco docela jiného: tr-

pělivé budování našich vlastních – fyzických, duchovních, intelektuálních i emočních – vztahů s texty 

a diváky bez ohledu na všechny osvědčené a příhodné relace, běžné v centru divadla. Znamená to přípra-

vu představení, která se obejdou bez tradičního publika a najdou si své vlastní diváky. Znamená to vědět, 

jak hledat a nacházet peníze, aniž bychom přitom přijímali hodnoty preferované (z ekonomických, ideo-

logických či kultúrních důvodů) těmi, kdo investují prostředky do rozvoje divadla.“ (Pilátová, 1995, 

s. 161) 

Súbor sa bráni akémukoľvek „škatuľkovaniu“ a komerčnému či, podľa slov Pavla Štoura-

ča, mediálnemu obrazu, ktorý je často umelo vytváraný pri vnímaní rôznorodého obecenstva, 

práve ak sa stane istý prvok divadelných predstavení Continua zaujímavým a príťažlivým, 
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napr. chôdza na choduliach, akrobacia, žonglovanie. Tvorbou, v ktorej zámerne zabúdajú na 

už použité nápady, divadelné prvky a obrazy, aby sa nestali populárnymi atrakciami či efek-

tami, sa snažia vyhýbať komerčnému obrazu. 

Doterajšia umelecká tvorba Divadla Continua by sa dala rozdeliť do troch etáp. Prvým by 

bolo obdobie pracovne označené ako improvizačno – bábkové. Continuo sa v rokoch 1991 – 

začiatok 1997 priklonilo najmä k bábkovému divadlu, ktoré vznikalo v procese improvizač-

ného skúšania, riadeného režisérom, hľadania, objavovania. Troj až štvorčlenná zostava začí-

najúcich hercov si sama vytvárala kulisy, rekvizity, bábky a kostýmy, písala texty a modifiko-

vala piesne pre inscenácie. Používali jednoduché hudobné nástroje, hlasy, iluminácie, dekorá-

cie a bežné materiály na skromnú výpravu. Nepotrebovali nadbytočné efekty, využívali sym-

boliku ohňa, vody, piesku. Svojský a silný sémantický výraz malo gesto, slovo, tanec či pie-

seň. 

V druhom období – po roku 1997 sa súbor začal venovať plenérovým akciám. Počiatok tej-

to programovej práce súvisel aj so vznikom projektu Kratochvílení (1997 – 2006) na Šves-

tkovom dvore v Maloviciach a v areáli letohrádku Kratochvíle. Kratochvílení predstavuje 

trojtýždňový divadelný wokrshop, ktorého sa zúčastňujú študenti, amatérski aj profesionálni 

„divadelníci“ z rôznych krajín. Spoločne sa pracuje v niekoľkých dielňach (výtvarná, hudob-

ná, žonglovanie, akrobacia) na jednom predstavení, určenom iba pre areál zámku Kratochvíle, 

ktoré sa odohrá bezprostredne po skončení divadelných dielní v priebehu jedného týždňa a už 

nie je možnosť v nijakom inom priestore a inom čase toto site-specifik zhliadnuť. Členovia 

súboru sa v tomto období začali učiť chôdzi a tancu na choduliach, rôzne akrobatické kúsky, 

chodiť na lane, vyrábali masky a bábky v nadživotných veľkostiach. V tomto období je prí-

značný netradičný divadelný priestor (historické budovy, dvory, ulice, parky, továrne), použí-

vanie chodulí, rôznych typov žonglovania, klaunérie, cirkusových čísel, tanca, výtvarne pôso-

bivých masiek, a to všetko dopĺňa živá hudba a žonglovanie s ohňovými palicami. Neskôr 

tvorcovia zapojili do divadelnej štruktúry aj akrobatické kúsky na lane, bicykli a rôznych kon-

štrukciách. Dôležitú úlohu zohráva komunikácia a konfrontácia s obecenstvom. 

Vlna nového cirkusu, prichádzajúca z Francúzska, zasiahla české divadelné povedomie 

približne v 90. rokoch (v pražských divadlách a na festivaloch hosťovali napr. Jérôme Thomas 

– Palác Akropolis, Anomalie Cirque Compagnie – festival Tanec Praha, Cirque Trottola – fes-

tival Letní Letná a i.). Ondřej Cihlář uvádza, že divadlo sa inšpirovalo cirkusom najmä v troch 

oblastiach: v riešení priestoru s novými možnosťami inscenovania a vzťahu k divákovi (aréna, 

manéž, kruh uprostred divákov), v oslnení z virtuozity využitím množstva schopností a tech-

ník (žonglovanie, akrobacia, artistické odbory a i.) a v zúžitkovaní komediálneho herectva 
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(klauniády a klaunérie). Ďalej vysvetľuje, že k súčasnej atraktivite prispieva mobilný a no-

mádsky charakter produkcií, priebežné realizačné dobrodružstvo, pocit absolútnej slobody 

a nezávislosti, pocit blízkosti archetypálnych veličín, ktoré sú viac cenené v pretechnizova-

nom období marketingového programovania. V tretej etape Divadla Continuo (približne od 

roku 2001) nastal výrazný posun k tzv. novému cirkusu. Po päťročnej práci v exteriéri, sa 

Continuo rozhodlo začiatkom roku 2002 presunúť do vlastného šapitó (s kapacitou 350 divá-

kov, o rozmeroch 16 krát 24 metrov) a tvoriť netradičné predstavenia v priestore, ktorý mal 

pripomínať stodolu dvora. 

Od začiatku Divadlo Continuo tvorila málopočetná členská základňa, ale vždy s nimi spo-

lupracovalo ešte niekoľko osobností (od hercov, kaukliarov, žonglérov, akrobatov, muzikan-

tov, výtvarníkov, pedagógov až po producentov a administratívnych pracovníkov). Krátkodo-

bo (nielen projekty Kratochvílení), ale aj dlhodobo bez členstva ako hostia či externisti pro-

jektov alebo divadelných predstavení (Szilárd Boráros, Lenka Dusilová, Leszek Mądzik, Ri-

dina Ahmedová, Jana Pilátová a iní). Continuo pracuje ako otvorená spoločnosť s možnosťou 

spolupráce s inými divadelnými skupinami či umelcami. Nepracuje výhradne s vyučenými 

„divadelníkmi“. 

Divadelnému predstaveniu Continua vždy predchádza nejaká otázka, obraz, situácia, 

o ktorej súbor spoločne uvažuje, hľadá, čo sa z toho dá vyťažiť. Nápady sa skúšajú, rozohrá-

vajú sa dramatické situácie, hľadajú sa spôsoby realizácie, techniky. Neexistuje scenár, ten 

vzniká a okresáva sa počas skúšok. Zároveň sa vytvárajú aj výtvarné návrhy, pracuje sa na 

scénografickom a hudobnom riešení. Súbor nepracuje s literárnymi predlohami, ani s vopred 

napísanými scenármi (s výnimkou inscenácie Letokruhy). Príznačná je tendencia „odliterár-

ňovania“ divadla, z inscenácií Continua sa postupne vytrácalo verbálne vyjadrenie. 

Niektoré inscenácie v komornejšej zostave sa pripravujú v priebehu približne troch mesia-

cov až jedného roka. Divadelné predstavenie v rámci projektu Kratochvílení vznikajú 

v priebehu troch týždňov. Príprava pouličného predstavenia si nevyžaduje rozsiahle obdobie, 

poväčšine je to okolo dvadsať skúšok, vzhľadom na nepretržité cvičenia a neustálu prácu 

s technikami pouličného divadla, aj vzhľadom na neočakávané reakcie divákov, vtiahnutých 

do deja, ktoré herci nemôžu predpokladať (istý improvizačný prvok sa občas vyskytne) a stále 

prerábanú a dolaďovanú štruktúru pouličného predstavenia. 

Divadlo Continuo hráva v divadelných aj nedivadelných priestoroch. Využíva klasické ja-

visko (Zatmění, Letokruhy), bábkové javisko v sále alebo plenéri (Balada strašlivá, Mrakavy, 

Legenda o princi Filipovi), aj historické objekty (Kratochvílení), dvory domov (Švestkový 

dvůr), priestranstvá starých tovární, šapitó (Život v peří, Letokruhy), ulice a námestia (Cirkus 
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Vitae, Vakokodeska). Na skúškach pracujú v priestoroch Švestkového dvora (stodola, lúka, 

šapitó). 

Režijná koncepcia Divadla Continuo nesleduje estetiku, ale smeruje skôr k presahu – tomu, 

čo divadlo môže spôsobovať, čo môže byť prostredníctvom neho „vypovedané“, alebo akými 

prostriedkami sa k divadelnosti môžeme dostávať. To, kde divadlo prekračuje a presahuje 

hranice považujú tvorcovia za zrod divadla, za pud človeka, ktorý je nám daný. Estetiku diva-

delnosti považujú len za prostriedok k dosiahnutiu niečoho. Zaujímajú sa o to, čo sa s ľuďmi 

deje v priebehu prípravy divadelného predstavenia aj v momente komunikácie s divákmi. Na 

začiatku tvorby nie sú nijaké konkrétne plány. Na jednej úlohe pracuje skupina tvorivých ľu-

dí. Preberajú sa rôzne podnety, nápady. Divadelný odkaz či posolstvo sa formuje počas práce. 

Konečná verzia divadelného predstavenia vlastne pre Pavla Štourača, ako režiséra a umelec-

kého vedúceho súboru, neexistuje. Vždy sa dá niečo pretvárať, dopĺňať, uberať. Výsledok 

práce, akési zhodnotenie, ale nie konečné, prichádza až pri konfrontácii s obecenstvom. 

„Keď si formulujete tému na začiatku, tak sa okrádate, sterilizujete všetky živé výhonky toho organizmu, 

ktoré tvorí skupina. Vytvoríte si mužstvo svojho myslenia. To znamená: ja mám tému alebo téma má mňa 

a ja ju v priebehu toho procesu odkrývam. A objavujem ďalšie a ďalšie vrstvy a ďalšie a ďalšie významy. 

V momente, keď sa dospeje k tvaru a predvedie sa, alebo zahrá sa ľuďom, čo, bohužiaľ, znamená pre 

mnoho divadelníkov koniec práce, to je pre mňa začiatočný bod. Tu sme schopní po prvýkrát si sformu-

lovať, čo sme to vlastne urobili. Najskôr po premiére a v momente konfrontácie s divákom. A až tam za-

čína konkrétna, podrobná práca.“ (Z autentického rozhovoru s Pavlom Štouračom, 11. 3. 2007) 

Pre umeleckú koncepciu tvorby Continua je dôležitý bezprostredný kontakt diváka a herca, 

hľadanie štruktúry priestoru, v ktorom sa zjednocujú herci a diváci, aj tvorcovia pri procese 

vzniku divadelného predstavenia. Hlavné myšlienky a témy ich diel smerujú k základným 

ľudským otázkam, bázňam, nutnostiam a možnostiam prekonania istej hranice, snovým obra-

zom akéhosi procesu, premeny vnímavosti rôznych citov divákov, ale aj tvorcov. Vypovedá 

o ľuďoch, ich pocitoch a životných situáciách. V režijnej koncepcii sa prelínajú a spájajú po-

stupy antiiluzívneho a iluzívneho divadla, no vo vzťahu k divákovi sa používa primárne meta-

forická iluzívnosť. V každom divadelnom predstavení zohráva metaforická výtvarna štylizá-

cia dôležitú úlohu. Režisér usmerňuje hereckú prácu, ktorá je postavená na symbolike gesta 

a výrazu (raz prirodzeného, inokedy pohybovo štylizovaného) tak, aby prostredníctvom he-

reckého prejavu či stvárnenia (postavy alebo bábky) odovzdal čo najpresvedčivejšie séman-

tické posolstvo divákovi. V bábkových predstaveniach ide predovšetkým o to, že herci dáva-

jú, či odovzdávajú dušu bábke. V pouličných predstaveniach vťahujú obecenstvo do deja 
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(mohli by sme uvažovať o tendencii k angažovanému divadlu). V posledných inscenáciách, 

využívajúcich postupy nového cirkusu, ide skôr o štylizáciu ako výtvarnej koncepcie, tak aj 

hereckého tanečno-pohybového a akrobatického prejavu. Veľký dôraz pri spolupráci režiséra 

a herca sa kladie na individualitu herca, jeho schopnosti a dannosti, ktoré však režisér môže 

ovplyvňovať. Herecká práca nie je autoprojekciou, nemá ani civilný výraz. Má vyjadrovať 

prostredníctvom divadelných techník a postupov, istej metaforickej iluzívnej štylizácie sé-

mantické gesto autorského divadelného predstavenia, blízke každému človeku. 

„Základňou“ scénografickej zložky Continua sú Helena Štouračová a Kristýna Patková. Pri 

niektorých inscenáciách a projektoch spolupracovali aj s ďalšími externistami, ale výtvarnú 

zložku charakterizuje predovšetkým ich spolupráca. Rovnako ako všetky projekty Kratochví-

lení. Pri každej novej práci sa snažia zabúdať a neustále hľadať nový výraz. Snažia sa objekty, 

ale aj priestory, ktoré sú niekam definitívne zaradené, na istý čas oslobodiť od ich účelu 

a funkcie. Charakteristickou snahou je práca s „nedivadelným“ materiálom, ktorý je väčšinou 

úplne bežný, všedný (na každodenné použitie). Napr. sa vytvorili papierové kostýmy na pou-

ličnú prehliadku Vakokodeska alebo ryby z plastových fliaš. 

Ako nezávislý divadelný súbor nemá Continuo nárok na dotácie od štátu. Zo 70 % je sebe-

stačné, ale zvyšok ročného rozpočtu musia pokryť dotáciami z verejných peňazí, grantami na 

činnosť, o ktoré musia každoročne znovu žiadať, fondmi, príspevkami od rôznych nadácií či 

sponzorov. Divadlo Continuo funguje na sezónnom princípe. V zime pripravujú nové diva-

delné predstavenia, prebiehajú skúšky, vyrábajú sa rekvizity a kostýmy. Na jar začínajú hrať 

a hosťovať. Od jari do jesene sa musia finančne zabezpečiť na zimné obdobie. 

Roku 2006 Divadlo Continuo založilo Stredoeurópske divadelné laboratórium pre tvorivú, 

výskumnú a pedagogickú prácu. Jeho činnosť otvorili programom REFUGE (ang. útočisko, 

nástupný ostrovček). REFUGE je základný z piatich programov. Je určený pre ľudí, ktorí 

chcú spoznať spôsob práce priamo z centra, skúsiť, či ich zaujíma proces tvorby Divadla Con-

tinuo. Cieľom programu, či celého laboratória, je poskytnúť priestor pre tvorivosť, poznáva-

nie vlastných možností, istého spôsobu učenia sa bez nutnosti vytvorenia akéhosi divadelného 

produktu. Priestor voľný, bez vplyvov okolitého (nielen divadelného) sveta, určený pre spo-

ločnú tvorbu, túžbu spoznávať, skúšať, objavovať, opustiť naučené, zabudnúť na už poznané. 

Program REFUGE bol sprístupnený profesionálom aj amatérom. Mohli sa ho zúčastniť ľu-

dia so záujmom o divadlo, študenti divadelných škôl v rámci svojej praxe či začínajúci umel-

ci. Divadelné laboratórium vedú Jana Pilátová (doc. divadelnej antropológie na DAMU) a Pa-

vel Štourač (umelecký vedúci DC). Program má niekoľko fáz: tvorivé dielne, laboratórium 

a štúdio. Tvorivé dielne sú určené pre hercov, tanečníkov, muzikantov, výtvarníkov, performe-
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rov, študentov a profesionálov. Pracuje sa 5 – 6 dní 6 – 8 hodín denne s 10 – 15 účastníkmi. Tí 

sa zoznamujú s postupom práce Divadla Continuo, zároveň si hľadajú vlastnú divadelnú ces-

tu, vlastný pracovný „priestor“, ujasňujú si svoje divadelné predstavy. Tvorivé dielne sú za-

merané na hľadanie autentického výrazu prostredníctvom fyzického herectva, výtvarného 

znaku, rytmu a spojovanie iných divadelných techník. Pracuje sa s primárnou hercovou ex-

presivitou (pohyb, hlas, rytmus), rozvíja sa partnerská spolupráca, práca s bábkou, maskou či 

rozličným materiálom. Účastníci prechádzajú sériou rôznych cvičení, ktoré sú overené rokmi 

praxe v Divadle Continuo. Sústreďujú sa na témy: telo a priestor, telo a rytmus, ťažisko a ba-

lans, partnerská spolupráca, kontaktné improvizácie, tvorivá práca s objektívnym materiálom, 

tvorba hereckej partitúry, kompozícia partitúr a improvizácia s partitúrami. Súčasťou týchto 

pracovných stretnutí sú každodenné reflexie nad prácou v dielňach a prípadne konzultácie. 

Tieto tvorivé dielne slúžia pre účastníkov, ale aj pre Divadlo Continuo, ako následný výber 

spolupracovníkov pre spoločné projekty či nových členov divadla. Vybraní účastníci tvori-

vých dielní postupujú do laboratória. Sú pozvaní na pracovné stretnutia vo Švestkovom dvore 

v Maloviciach, kde sa podrobnejšie zoznamujú s princípmi a postupmi tvorby Continua. Tu sa 

uskutočňuje záverečný výber a pozvanie k dlhodobej spolupráci v štúdiu. Štúdium stojí nad 

laboratóriom. Zaoberá sa divadelnou prácou v kontexte kultúrno-spoločenských vzťahových 

relácií, zbližovaním divadla a života, zatiaľ čo laboratórium sa zaoberá všeobecnou divadel-

nosťou (Pavel Štourač) či performatikou (Jana Pilátová), je to práca preddivadelná, nevytvára 

divadelné produkty. 

V kontexte českého divadla má netradičný štýl a netradičná poetika antropologického typu 

nezávislého Divadla Continuo solitérske miesto. Venujú sa polohám na hranici divadla, pri-

čom technika či žáner nehrajú prím. Najrelevantnejší je odkaz, posolstvo, myšlienka, pro-

stredníctvom ktorej sa stretáva skupina ľudí nad istým príbehom, témou či otázkou. 
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