David Hrbek: Všechno je sázka

Novinář a moderátor David Hrbek pracuje v současné době jako lektor v Muzeu umění Olomouc a před několika lety vydal knižní rozhovor s Davidem Vávrou, další svá interview publikoval v týdeníku Reflex. Od roku 2003 moderuje v pražském Švandově divadle Scénické rozhovory, jejichž hosty jsou významné české i zahraniční osobnosti. Výbor, který v současné době vychází, obsahuje dvanáct z nich. Rozhovory probíhají naživo, tedy bez možnosti střihu či návratu. Atmosféra divadla (tj. nikoliv např. rozhlasového či televizního studia, případně malého klubu) je přitom naprosto specifická. V ediční poznámce autor nicméně uvádí, že texty byly „pokud možno převedeny do spisovné češtiny“, interakce s moderátorem a publikem byla alespoň částečně vyjádřena ve scénických, byť poměrně řídkých poznámkách. Nepoužita zůstala – až na výjimky – závěrečná část rozhovoru, kdy hostu kladli své dotazy přímo diváci, otázky bylo přitom možno zasílat i prostřednictvím elektronické pošty. Témata jsou se zpovídanými alespoň rámcově probírána předem. Většina zařazených osobností jsou hvězdy první kategorie, případně mistři svého oboru.
hronologicky řečeno: Americká zpěvačka a písničkářka Suzanne Vega je velmi vkusně otevřená, hovoří o své tvorbě včetně jejích osobních dimenzí, o kořenech, které ji formovaly i o některých soukromých tématech. Slovenský fotograf Robert Vano se více soustředí na svůj životní příběh; těžiště rozhovoru operního režiséra Davida Radoka naopak spočívá v jeho práci, stejně jako v případě dirigenta Libora Peška. Zdeněk Svěrák i Robert Fulghum jsou – vzhledem ke svým možnostem – spíše střízlivě standardní, byť druhý z nich přináší díky svému původu jistý závan exotiky. Další dva rozhovory představují nejlepší texty souboru: publicista a textař Michal Horáček v osobní sondě předkládá objevně podaný sebeobraz, moderátor Václav Moravec je zase překvapivě otevřený a spontánní. Britský hudební teoretik a skladatel Michal Nyman představuje životní příběh kritika, který se stal hudebním skladatelem, operní pěvkyně Eva Urbanová pak osobnější emoční rovinu své práce. Rozhovor s filmovou dokumentaristkou Olgou Sommerovou je věnován aplikovanému feminismu a genderovým rolím a vztahům. Malíř a filmový výtvarník Theodor Pištěk v závěrečném interview s nehraně moudrým nadhledem hovoří jak o svém otci, tak o filmech anebo hradních uniformách. Co rozhovor – to text sám za sebe; shodný výchozí divadelní formát v tomto případě jako jednotící prvek nepůsobí. Na škodu knize to ovšem rozhodně není.
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