Olomoucký (Střední Morava)
Ptám se i na velmi osobní věci
Rozhovory, které vedl David Hrbek se známými osobnostmi ve své talk show ve Švandově divadle, nyní vycházejí knižně
Olomouc - Americká písničkářka SuzanneVega, herec, spisovatel a scenárista Zdeněk Svěrák, spisovatel Robert Fulghum či dokumentaristka a feministka Olga Sommerová.
To jsou jen některé slavné osobností, které si pozval publicista a lektor olomouckého Muzea umění David Hrbek do své pravidelné talk show Scénické rozhovory v pražském Švandově divadle. Někteří jeho hosté se v těchto dnech setkávají na stránkách knihy s názvem Všechno je sázka, která je přepisem rozhovorů.
„Do svého pořadu si zvu lidi, kteří mě zajímají ať už z hlediska jejich profese nebo kterým se obdivuji jako silným osobnostem. Jsem vždy zvědav na jejich charisma a zajímá mě, odkud se bere síla, kterou umí působit na lidi,“ říká David Hrbek.
* Jaké kritérium musely osobnosti splnit, aby se objevily ve vašem pořadu?
Většinu lidí, které jsem si pozval, jsem chtěl už několik let potkat. Důležitým kritériem však bylo to, že se můj zájem musel zároveň potkat i se zájmem publika. Když si do Scénických rozhovorů pozvu někoho, kdo je sice nesmírně zajímavý, ale není v obecném povědomí, těžko se takový pořad prodá.
* Stalo se vám někdy, že o hosta nebyl zájem ze strany diváků?
Ano. Měl jsem pozvaného Antonína Panenku. Bylo to měsíc před mistrovstvím světa ve fotbale, sám měl zápasy komentovat, o čemž se všude psalo. Nakonec se prodaly čtyři lístky a představení se muselo rušit.
* Vaše vedení rozhovoru je odlišné, než jak to známe třeba z pořadů Jana Krause. U vás nemusí být host neustále ve střehu a mám pocit, že se cítí uvolněně. Prozradí pak na sebe více věcí?
Mám Krausovo Uvolněte se, prosím strašně rád a oceňuji na něm jeho schopnost okamžitě improvizovat. Jeho pořad je však talk show, jehož hlavní postavou není ani tak host, jako spíše moderátor. V takovém typu pořadu je to v pořádku. Mně jde ale především o to, abych z lidí dostal co nejúpřímnější odpovědi a ty nedostanu, pokud budu hosty shazovat nebo jim skákat do řeči, i když i to je občas nutné. Největší pochvalou je pak pro mne to, když mi hosté řeknou: tak tohle jsem ještě nikdy neřekl nebo to jsem ani nevěděl, že vím.
* Překvapilo vás někdy, že by vám host řekl něco tak osobního, že jste to vůbec nečekal?
Hodně silné zážitky mám spojené s americkým spisovatelem Robertem Fulghumem, který se během rozhovoru dvakrát rozplakal. Jednou dojetím, jednou lítostí. To když popisoval, že dodnes neví, kde jsou pochovaní jeho rodiče, protože se rozešli ve zlém a úplně přerušili kontakt. On tu otázku zřejmě nečekal, přestože tuto událost sám nakousl v jedné svojí knize. Fulghum najednou nevěděl, co říct, ani vlastně přes slzy nemohl. Najednou vedle mě neseděl známý spisovatel, ale nešťastný člověk, jehož zármutku jsme s publikem přihlíželi. V takových chvílích dochází k silným lidským setkáním. Pro mě to jsou obrovské zážitky. To jsou ty hnací motory, pravé důvody, proč to člověk dělá.
* Jak rozlišujete hranici, na co je ještě slušné se zeptat a co už je za tou hranicí?
Často se ptám na velmi osobní věci, v průběhu přípravy se ale vždy sám sebe ptám, jestli má otázka pomůže rozkrýt osobnost dotazovaného, zkrátka jestli můj dotaz není jenom drzý. Když jsem se například ptal Evy Urbanové, jestli je v její pozici snadné najít si životního partnera, tušil jsem, že ji to může zaskočit. Znal jsem její rozhovory, věděl jsem, že spoustu otázek dostává stále dokola, ale toto téma, jako by bylo tabu. Mě to ale zajímalo, protože se na tomto tématu mohla ukázat i jiná, méně lákavá strana popularity. Podobně to bylo i s Václavem Moravcem, o kterém je známo, že žije sám. Kromě jiného jsem se ho ptal, kdo mu žehlí a pere. Je to myslím jedna z věcí, která vás napadne, ale je vám blbé se na to zeptat. Tato otázka ovšem vyplynula přirozeně z našeho rozhovoru, neměl jsem ji předem připravenou.
* A naopak. Zaskočil vás nějaký host?
Mě vždycky zaskočí hosté, u kterých je zřejmé, že neposlouchají a přijdou se jen prezentovat. Ty je pak těžké ukočírovat a dostat tam, kam chci. Jsou hosté, kteří nerespektují pravidla hry, nerespektují roli ve dvojici host - moderátor. Nemyslím to ve zlém, a navíc se mi to stalo snad jen dvakrát, a ještě k tomu v nepatrné míře.
* Když jsem v knize četl váš rozhovor s Olgou Sommerovou, napadlo mě, že to pro muže-moderátora muselo být těžké. Na pódiu s vámi byla feministka a v hledišti samé ženy. Počítal jste s tím?
Ne. Věděl jsem, že lístky na představení jsou vyprodané, ale nenapadlo mě, že v publiku budou samé ženy. Ale mělo mě to napadnout, vždyť se to nabízelo. Nás tam bylo nakonec osm chlapů včetně mě a dvou techniků. Když jsem se před začátkem díval ze zákulisí do sálu a viděl jsem to nadělení, Olga Sommerová mi za zády do ucha s pousmáním řekla: Je vám už jasný, že se o dokumentu dneska bavit nebudeme? Přitom dokumentární filmy bylo jedno z hlavních témat, které jsem měl na ten večer připravené.
* Olga Sommerová působila z rozhovoru, řekl bych, až militantně. Bylo obtížné s ní vést rozhovor?
Olga Sommerová byla ten večer rázná, ale bohužel psaný text je vždy ochuzen o jeden důležitý aspekt - o řeč těla. Myslím, že mezi námi probíhalo jisté mužsko-ženské jiskření. Takže na jednu stranu může rozhovor v knize působit jako slovní přestřelka, na druhou stranu rozhovor probíhal v příjemně koketérním duchu, takže jako chlap jsem si nemohl stěžovat.
* Máte nějakou vysněnou osobnost, kterou byste rád viděl ve svém pořadu?
Ano. Pokud budu mluvit o zahraničních hostech, tak určitě Davida Bowieho, Paula McCartneyho, Dustina Hoffmana, Erica Claptona nebo Paula Simona. A to jsou jen ti, kteří mě teď honem napadají. Naštěstí u nás máme spoustu zajímavých a silných, také opravdových, lidí, které stojí za to pozvat a které většinou, narozdíl od těch zahraničních, snad i přijdou. Zatím mé pozvání vlastně nikdo neodmítnul. To považuju téměř za zázrak.
***
* Kdo je David Hrbek
David Hrbek (1968) vystudoval aprobaci čeština/angličtina na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Sedm let se živil jako středoškolský profesor na gymnáziu, od roku 2000 pracuje v Muzeu umění Olomouc jako lektor animací. Je autorem rozhovorů pro časopis Reflex (např. Suzanne Vega, Oliviero Toscani, Klaus Voorman, Sestry Steinovy). V roce 2001 mu vyšel v nakladatelství Pražská 5 velký knižní rozhovor s hercem Davidem Vávrou pod názvem Šumný Vávra, jehož dvě vydání byla brzy rozebrána. Moderovat Scénické rozhovory začal v květnu 2003, prvními hosty se stali Klaus Voormann a Suzanne Vega, s nimiž dodnes udržuje kontakt.
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