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FRANTIŠEK ŠEBEJ

O náročnej zábave
Ľudia sa väčšinou radi zabávajú. Iba máloktorí, najčastejšie
intelektuáli, uprednostňujú svetabôľ a depresiu. Tí to však
potrebujú kvôli tvorbe, lebo keď sú veselí, nič im neschádza
na um. Veselý intelektuál je odmlčaný intelektuál.
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eznamená to však, že intelektuálne náročná zábava u nás neexistuje. Existuje,
len ju treba s otvorenými očami
a mysľou hľadať. Nie je, to sa rozumie, reč o divadelných a filmových festivaloch. Tam sa chodí slziť a hĺbať. Reč je o zábavách,
kde nestačí len tak sa pasívne prizerať, ale kde treba aj pohnúť rozumom. Napríklad taká súťaž vo
varení a jedení bryndzových halušiek. Jej inteligentný pôvab spočíva medziiným v tom, že tvorcovia a konzumenti tohto umenia
sú (na rozdiel od takého divadla
či filmu) tie isté osoby. Čo si navaria, to si aj zjedia, a odborná porota si ani nelizne. Pohľad na súťažiace tímy je strhujúci a prebúdza v človeku to najlepšie, čo
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v ňom je. Ešte náročnejšia je súťaž, obľúbená vraj medzi drsnými, ale citlivými motorkármi, nazvaná „miss mokré tričko“. V tej
ide naozaj o intelektuálnu rafinovanosť vysokého stupňa. Iba hlupáci totiž chcú veci vidieť priamo – podané, takpovediac, po
lopate. Miss mokré tričko žiadny
polopatizmus neponúka, iba cudne poodhaľuje a ponecháva na
kreatívnu fantáziu diváka všetky
konkrétnosti. Veselé dievčatá
v tričkách sa najprv dôkladne oblejú vodou a odborná (aká iná,
všakže) porota potom analyticky
hĺba nad tým, čo vidí. Vidí spravidla veci neefemérne a trvalé. Intelekt však ponamáhajú aj také
preteky vo vreci či s vajíčkom na
lyžičke držanej v zuboch. Opäť –
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ide o preteky, ktoré presahujú
rámec intelektuálne prázdneho
obyčajného behu a vnášajú do súťaženia obmedzenia stimulujúce tvorivosť.
Vývoj intelektuálne náročnej
zábavy sa však nezastavil. Skupina multikulturalistov napríklad
navrhla, aby formát náročnej zábavy v podobe varenia a jedenia
bryndzových halušiek opustil
zväzujúce humná slovenskej provinčnosti. Navrhli hneď viacero
nových worldformátov pre tých
najnáročnejších – súťaž vo varení a jedení šuej-ču-žou, súťaž vo
varení a jedení chili con carne, súťaž vo varení a jedení bouillabes,
a niekoľko ďalších. To všetko, prirodzene, pri zachovaní unikátnej črty pôvodného formátu –
identity tvorcu a konzumenta.
Skupina bojovníčok proti rodovým stereotypom, výdatne
podporovaná slečnami v mokrých tričkách, zasa navrhla, aby sa
náročný formát súťaže o „miss
mokré tričko“ obohatil o ďalšie
súťaže prekračujúce bariéry medzi pohlaviami. Experimentovali
najprv s mokrým sakom a mokrou
čapicou, ale potom objavili ten
správny kontrapunkt. Tak uzrel

svetlo sveta nový, a treba povedať,
že aj politicky korektnejší formát
„mister mokré trenírky“. Je jasné,
že tento návrh vyvolal istú nevôľu
u konzervatívnejších divákov
a porotcov, ale postupne sa ujíma
– najmä na alternatívnejších zábavných podujatiach.
Tvorba intelektuálne náročnej
zábavy je intelektuálne náročná
vec. Netreba sa však obávať – intelektuálne vyspelých tvorcov
máme dnes už habadej, ako nakoniec ukazujú aj chystané nové formáty televíznej zábavy. Potrebný je, samozrejme, aj intelektuálne vyspelý konzument zábavy,
ale ani o toho už nie je, ako ukazujú čísla sledovanosti zmienených televíznych programov, na
Slovensku núdza. Potrebný je tiež
vycibrený vkus. Toho majú tvorcovia týchto zábavných formátov dostatok, ale v masovom meradle ho možno dosiahnuť iba
masovým cibrením vkusu. A masové cibrenie vkusu možno dosiahnuť práve analyzovanými formami intelektuálne náročných
druhov zábavy. Zdá sa, že sme na
najlepšej ceste zaradiť sa medzi
kultúrne najnáročnejšie národy
z
s najvycibrenejším vkusom.

