DIVADLOpodzim PRO DÌTI

JAK VYBÍRAT
PØEDSTAVENÍ?

Pøedevím musíme vìdìt:
 pro koho vybíráme: vìk, intelektuální úroveò, kulturní zkuenost
a vybavenost, zamìøení diváka...
 pro jaký poèet divákù...
 k jaké pøíleitosti: odpolední, sobotní èi nedìlní pøedstavení na kasu,
organizovaná kolní návtìva, pøedstavení pro druinu, pøipomínka
místního rodáka, pou, tématicky vymezený festival...
 do jakého prostøedí: hluènost èi roztìkanost...
 jaké technické zázemí máme k disposici: velikost sálu, výka jevitì,
monost odchodu do zákulisí, provazitì, svìtelné a zvukové vybavení,
monost zatemnìní...
 taky, samozøejmì, kolik na pøedstavení máme
 a nakonec i z èeho a jak vybírat.

Není lepí zpùsob jak vybírat, ne sám/sama inscenaci pøedem vidìt.
Bohuel, ne vdycky je to ale moné. Pak je kadá rada èi reference dobrá.
A právì v tom má pomoci i kadoroèní Seznam inscenací pro dìti
a mláde, doporuèených DDD. Ten se snaí upozoròovat na vechny
kvalitní inscenace, s kterými se kolegium více ne tøiceti odborníkù z oborù
pedagogiky, psychologie a teatrologie, publicistù a uèitelù z celé republiky
setkalo, a které následným hlasováním (pro u inscenací pøíkladných
a pøijatelných, ne u inscenací problematických èi nepøijatelných, pøípadnì
x, nevidìli-li inscenaci èi na ni nemají vyhranìný názor) je do Seznamu
doporuèilo. Kvalita je jediným mìøítkem - ádný pøedbìný cenzurní výbìr
podle jakéhokoli jiného kritéria (technických nárokù, délky, statutu tvùrcù...)
v Seznamu uplatòován není. Nepopíráme vak, e nám mùe unikat øada
dalích kvalitních inscenací, na které jsme prostì nenarazili, a prosíme
vás, abyste nás na nì upozornili.
Inscenace v seznamu jsou seøazeny podle VÌKU adresáta, pro nìj
jsou urèeny. Ten najdeme v levém sloupci a stoupá od nejmladích
po nejstarí. Nevìøit a experimentovat v tomto smìru je moné, leè...
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Jak se vybírá ve skuteènosti?
Rùznì. Nejednou jen podle ceny. Vìtinou poslepu. Zhusta podle
lesku propagaèních materiálù èi výøeènosti nebo neodbytnosti
nabízejících. Èasto podle vnìjích okolností, jako jsou poèty úèinkujících
nebo známá a slavná jména umìlcù (kteøí leckdy nemají s inscenací ani nic
spoleèného, jen propùjèili své jméno). Nejèastìji podle známostí - a u
zcela osobních, ba pøátelských, nebo jen ze zvyku: ty u známe, take
nás nepøekvapí (dost moná ani zápornì, ani kladnì). Nìkdy podle
dobrozdání kolegù a známých, co je jetì ta nejlepí cesta - pokud víte,
e jejich úsudku mùete vìøit.

Aè se to na prvý pohled nemusí zdát, mezi dítìtem tøíletým a ètyøletým èi pìtiletým
a sedmiletým leí roky a mezi dítìtem ètyøletým a jedenáctiletým desetiletí. Pro tøíleté
dìti je málokteré divadlo, pro dvouleté ádné. Co baví osmiletého, mùe nudit pìtiletého.
Vøele proto radíme doporuèení inscenátorù respektovat a i na plakátech uvádìt pøesnìjí
oznaèení ne ono univerzální pohádka pro dìti.
TITUL INSCENACE a dále pod ním uvedená CHARAKTERISTIKA, stejnì jako
NÁZEV SOUBORU, AUTOR, ÚPRAVA, REIE, SCÉNOGRAFIE a HUDBA patøí
do programu èi na plakát - a potenciální i skuteèný divák (by dítì) by je mìl mít monost
znát dopøedu, aby se podle nich rozhodl a aby prostì vìdìl. Je to i slunost, ne-li povinnost
vùèi autorùm. Oznámení 15.00 - Jak el Honza do lesa èi dokonce Pohádka pro dìti
opravdu neobstojí. Diváci, zejména dìttí, ale mnohdy i jejich uèitelé, kteøí pøicházejí
do sálu, ani tuí by i jen titul, jsou patnou známkou pro ty, kdo je na divadlo pøivádìjí.
POÈET HRAJÍCÍCH M+ (muù/chlapcù + en/dívek) slouí orientaci poøadatele
o nároènosti inscenace na prostor, atny, cestovné...
DRUH LOUTEK (hraje-li s nimi soubor) pomáhá poøadateli udìlat si lepí pøedstavu
o druhu divadla.
PROSTOR je dùleitý údaj pro poøadatele u pøi rozhodování se, zda mùe inscenaci
pozvat - a také samozøejmì pro uspoøádání idlí v sálu.
Kukátkem se rozumí divadelní prostor se zvýeným jevitìm a vykrytím bokù a stropu
závìsy, za nì je mono odcházet èi skrývat èásti výpravy.
Hala je prostor bez tìchto výkrytù, v nìm podlaha jevitì je ve stejné úrovni
pøinejmením s prvou øadou divákù - èím navozuje i psychologicky pocit neformální hry,
hraní si.
Albìtínské jevitì je ètverec èi obdélník a amfiteátr polokruh èi poloovál - vdy
obklopené diváky v pomìrnì tìsném dotyku ze tøí stran.
Koutové jevitì je tvoøeno ètvercem èi ètvrtkruhem v rohu divadelního prostoru.
Aréna má tvar kruhu èi oválu, ring ètverce zcela obklopeného diváky.
Ulice neboli avenue je podlouhlý jevitní prostor mezi dvìma èástmi divákù, kteøí
sedí proti sobì, oddìleni ulièkou, v ní se hraje; podobnì jako vechny jevitní prostory
s výjimkou kukátka a haly není tedy moné vytvoøit ji v sále s pevnì pøiroubovaným
lavicemi.
Jsou-li jevitìm naopak dva protilehlé prostory, mezi nimi jsou diváci, jde o køídlové
jevitì.
Prstencové divadlo obklopuje ze vech stran diváky shromádìné uprostøed.
Obklopuje-li je jevitì jen zepøedu a ze stran, jedná se o poloprstenec èi U-jevitì,
odehrává-li se dìj napø. u dvou spolu sousedících stìn nádvoøí, mluvíme o L-jeviti.
Totální èi rozptýlené jevitì je øada jevitních prostor kdekoli mezi diváky i kolem
nich; hranice mezi hleditìm a jevitìm tu prakticky mizí.
Vedle toho existuje i øada dalích kombinací a speciálních uspoøádání, o nich je vdy
tøeba se s inscenátory dùkladnì dohodnout, nejlépe i pomocí namalovaného plánku.
A respektovat je - nebo jinak mnohdy vùbec nelze hrát.
To, e hrací prostor by mìl mít i urèité akustické parametry snad ani nemusím
zmiòovat: tìlocvièny bývají takovým místem stejnì málo, jako zahrada sousedící
s runou autostrádou. Ale jednu poznámku bych pøidat mìl: èasté usazování dìtí
v prvých øadách na ínìnky èi poltáøky není právì astné - co potvrdí kadý, kdo
zkusil tøi ètvrtì hodiny èi hodinu sedìt bez vìtího pohybu na zemi, nemluvì o tom,
e z takového podhled je napøíklad u loutek velmi patnì vidìt cokoli, co je jen trochu
vzdáleno od rampy.

Poznámka INTERIÉR èi EXTERIÉR upozoròuje na nutnost èi monost vyuití
inscenace v uzavøených zastøeených místnostech nebo pod irým nebem (samozøejmì
i v tomto pøípadì je tøeba poèítat s mokrou variantou).
MAXIMÁLNÍ POÈET DIVÁKÙ je údaj veledùleitý, pøesto a pøíli èasto
nerespektovaný. Snaha oidit divadelní soubor tvrzením o malém poètu divákù - a u
proto, abychom mohli licitovat o cenì, èi abychom uspokojili limit daný hrajícími - a pak
jich pozvat víc, bývá oidná. Diváci patnì vidí a slyí, pøedstavení ztrácí potøebnou
komornost a kontakt; diváci mají dùvod být nespokojeni a soubor se právem cítí podveden.
Inscenace pro nìkolik stovek divákù bývají ekonomicky lákavé, neobsáhnou vak vechny
druhy a ánry divadla, vechny zpùsoby komunikace a kontaktu, vechna sdìlení. Mnohdy
jde spí jen o masovou zábavu.
TECHNICKÉ PODMÍNKY informují poøadatele o tom, co si soubor sám pøivézt
nemùe a tudí potøebuje zajistit v místì pøedstavení. Soubory vak poèítají s tím,
e k základnímu vybavení kulturního domu, støediska, klubu èi divadla patøí
pøinejmením dva a tøi reflektory a tento poadavek èasto zapomínají uvést. Jestlie
v sále takové osvìtlení není, je proto lepí se pøi dohovoru èi korespondenci ujistit,
zda si soubor pøiveze vlastní svìtla èi se obejde bez nich. Toté platí o stmívaèi neboli
reostatu, jako i o monosti zatemnìní.
Pozornost je tøeba vìnovat i údaji o DÉLCE INSCENACE. Ta se u uvádìných inscenací
znaènì lií. V Seznamu jsou jak kvalitní celoveèerní inscenace, tak kvalitní drobnièky
deseti èi dvacetiminutové - co by poøadatel nemìl pøehlédnout a mìl by upozornit i uèitele.
Jinou podobu má problém délky inscenace vzhledem k vìku divákù: tøí a ètyøleté dìti
tak tak vydrí i sebelepí pìtaètyøicetiminutovou inscenaci, pro estileté je takovou hranicí
hodina. Ani pøestávka u meních dìtí pøíli nepomùe, nebo schopnost jejich koncentrace
na jednotvárnou, by zajímavou èinnost a nemonost fyziologického uvolnìní (zabìhat
si, promluvit nebo tøeba i zakøièet) je nevelká. Krátká inscenace je mnohdy z hlediska
vìku dìtí ideální - pro poøadatele vak mùe být problematická finanènì a pro dìti a jejich
rodièe èi uèitele i z hlediska pomìru èasu stráveného cestou do a z divadla vùèi èasu
strávenému na pøedstavení samotném. Øeením pak mohou být i komponované poøady,
sloené z nìkolika drobnìjích pøedstavení.
Jak øeèeno, Seznam je vytváøen pouze na základì kvality. Jsou v nìm tedy inscenace
souborù rùzného STATUTU, uvedeného za údajem o délce pomocí velkého S, N, A,
pøípadnì Ad:
 statutárních (mìstských) profesionálních divadel - oznaèeny S
 nezávislých profesionálních skupin - oznaèeny N
 amatérských souborù a to
· dospìlých - oznaèeny A
· dìtských - oznaèeny Ad.
Statut souboru neøíká nic o kvalitì inscenace. To, e nìkdo má vzdìlání, profesionální
podmínky a divadlo má za svou profesi, jetì nezaruèuje lepí výsledek; stejnì jako ho
nezaruèuje, kdy nìkdo dìlá divadlo z lásky a zaujetí ve svém volném èase.
Z hlediska poøadatele jde vak o dùleitý údaj - ani tak ne proto, e profesionální
inscenace jsou vìtinou technicky nároènìjí jak na vybavení v místì, tak na èas pøípravy
apod. (profesionální soubory toti na druhé stranì zpravidla bývají schopny pøivézt
a nainstalovat si to, co je moné, samy) - ale pøedevím organizaènì.
Statutární (mìstská) divadla mohou èasovì (snad s výjimkou prázdnin) i jinak
(s výjimkou základních technických pøedpokladù na místì) vyhovìt prakticky èemukoli bývají vak do jisté míry vázána svým povinným místním provozem.

Nezávislé profesionální skupiny v drtivé vìtinì nedisponují vlastními scénami
a proto vytváøejí své inscenace jako pøenosné do nejrùznìjích prostorù od tøíd pøes
kulturní zaøízení a po exteriérové prostory - a pøedevím mohou hrát prakticky kdykoli.
Amatéøi - dospìlí i dìti - ve vìtinì pøípadù nemívají nároèné jevitní stavby, take
bývají schopni cestovat s inscenací prakticky kamkoli; jen u vìtích souborù, zejména
dìtských, mùe být z hlediska dopravy problémem jejich poèetnost. Problém bývá
spí s jejich èasovými monostmi: dospìlí mají zpravidla svá civilní zamìstnání,
dìti a mláde chodí do koly - bývá pro nì tedy obtínìjí uvolnit se ve vední dny
dopoledne èi brzy po poledni.
V kadém pøípadì je vak ádoucí dojednávat pøedstavení vèas - nejlépe dva
a tøi mìsíce pøedem - aby soubor nebyl na potøebný termín ji zadán.
SPOJENÍ by mìlo umonit osobní kontakt písemný, telefonický èi elektronický.
Ale to je snad zbyteèné vùbec zmiòovat.
Jedno z nejdùleitìjích kritérií, podle nich se poøadatelé pøi výbìru rozhodují,
Seznam neuvádí - ceny pøedstavení. Neuvádíme je, protoe nebývají stálé a jsou
i vìcí dohody dle místních a aktuálních podmínek (napøíklad jde-li o více pøedstavení
v jednom dni, je-li moné náklady za cestu rozdìlit mezi nìkolik poøadatelù v nejbliím
okolí apod.). Samozøejmì, e poøadatelé se pøi výbìru rozhodují také - a nìkdy bohuel
jen - podle nich. Ale to je neprobádaná oblast vymykající se jakémukoli zobecòování
a mnohdy i lidskému chápání. Je toti zvlátností hodnou zkoumání, e leckdy
pøemrtìná cena pùsobí jako znamení kvality, zatímco jindy naopak vysoká cena
odradí bez ohledu na kvalitu skuteènou. Ve skuteènosti je to vak jako pøi nákupu
èehokoli jiného: na jedné stranì musíme uváit, zda chceme platit za znaèku,
na druhé, zda jsme natolik bohatí, abychom si mohli kupovat laciné vìci, je natropí
víc kody ne uitku, tøeba laciné uzeniny, prosté jakéhokoli masa, zato spolehlivì
nezdravé. Kdo nabízí pøedstavení o dvou lidech za tisíc èi patnáct set korun, mìl by
vám také øíci, kolik je v nìm masa - kolik sil do nìj vloil a vloí a vloí-li jich dostatek
a hraje jen jedenkrát dennì, nechte si poradit jak z 500 resp. 750 Kè x 20 pracovních
dní = deseti resp. patnácti tisíc nezdanìného a nepojitìného hrubého platu dokáe
ít i bez odeètení jakýchkoli dalích nákladù na pøípravu a výpravu inscenace.
Ludìk Richter
(K podobnému tématu viz té O malièkostech, aneb Pár rad pro poøádání divadla ÈTVRTletník ´97, Cesty za divadlem z pohledu uèitele - ÈTVRTjarník ´97, Dobré divadlo
pro dìti existuje - jen je najít - ÈTVRTzimník ´98, Amatéøi a profesionálové ÈTVRTpodzimník ´02, Co je laciné... ...a co drahé - Divadlo pro dìti, ÈTVRTjarník ´05.)

JEDNA

MINIRECENZE

POSLEDNÍ MRAVENEC, ZU amberk: Vojna s Turkem (reie O. Strnadová)
Dvì kramáøské písnì - o enské udatnosti, ji prokázala dcera, kdy otec nemohl
poslat proti Turkùm syna, a o chytrosti dívky, která pøedstíráním smrti pøivedla tureckého
enicha k zmaru - jsou zavreny výtvarným dovìtkem: mladièká hereèka na perníkové
srdce postupnì vytahuje písmena VOJ-A - a mezi poslední dvì nakonec vsune T. Ano,
udatnost a chytrost je chvályhodná, ale co by to bylo za enskou bez lásky! Právì tak
v inscenaci se jemnost a loutkáøská inteligence snoubí s energickou razancí hereèky, které
staèí k dvacetiminutové produkci pár pìtadvaceticentimetrových totémových marionetek
na drátì a minimaòáskù, sem tam ploná pidilouteèka a bedýnka, z které krom pøedelého
vytahuje i tu trochu potøebných kulis a rekvizit. Jednoduché, vkusné, pøíjemné. (LR)

JEDNA

MIDIRECENZE

JARKA HOLASOVÁ, Provodov-onov: Hrneèku, vaø! (autor K. J. Erben, úprava
a reie J. Holasová)
Notoricky známá pohádka je spíe drobnou anekdotkou s nepøíli rozvitým tématem
(neukáznìnost a zneuití nìèeho, co nám neøíká pane, a co hùø, co sice umíme uvést
do chodu, ale ne u ovládat a zastavit - takový pohádkový Èernobyl) a jediným kouzlem.
A právì toto kouzlo - kae valící se z hrneèku a zaplavující dùm, cestu i celou ves a okolí,
je nejen hlavní pointou této pohádky, ale i jejím hlavním technickým úskalím: nevyøeí-li
ho inscenátor, není co hrát, protoe tato záplava a sedláci prokousávající se skrze ní
domù jsou to jediné, oè tu jde.
Jarka Holasová pøichází nám nejprve pøichází coby hospodynì nabídnout kai, která
po té katastrofì zbyla a pak nám to celé odvypráví divadlem. Kai vaøit umí - alespoò tu
jevitní. Nezaplaví sice úplnì vechno, ale náznak je to dostateèný - pruh látky se z hrnku
vyhrne na podlahu, oknem i komínem ven a vytvoøí poøádný kaopád. koda jen,
e maòáskoví sedláci se jím prohrabou tak snadninko. Metafora s hlubími významy
nevznikla, ale funkèní technické øeení je sluné.
Snad ve snaze vyloit lépe postavu chamtivé matky èiní z ní jakousi zlostnou tetu,
take získáváme dùvod téhle tetce pøát její kaové inferno. Ale vznikají jiné otázky, na které
útlá látka nemá kdy odpovìdìt: co je ta teta zaè, proè ije s Anièkou, proè je tak zlá,
a jak ji zmìní to, co provedla a co si proila?
Pøíjemná pìtadvacetiminutovka s tvárným herectvím loutkou i bez ní, nápaditá
loutkáøská øeení, únosnì funkèní rámec, moná zbyteèná, ale nevtíravá aktivizace dìtí
pøi vaøení kae a prokousávání se jí. (LR)

A TØI

MAXIRECENZE NA KONEC

DOHRÁLI JSME ZU Uherské Hraditì: O Viktorce (na motivy B. Nìmcové, úprava
a reie H. Nemravová)
Na scénì ze dvou nízkých praktikáblù, mezi nimi je prùrva øeky, se odehrává baladický
pøíbìh, vycházející z nìkterých motivù Babièky B. Nìmcové. Tøi dívky - Viktorka, její sestra
Marie a kamarádka Anna zahlédnou ve vodní hlubinì svou budoucnost, pøièem Marie

zjistí, e Toník, na kterého si myslela, má zájem o Viktorku. Té ale uèarovaly èerné oèi
vojákovy a prosí o pomoc Annu. Ta jí dá èarovný kapulíø, ale árlící sestra jí ho ukradne
a Viktorka uteèe s vojákem. Vrací se po roce ílená, právì pøed Mariinou svatbou
s Toníkem, a utopí své dítì. Marie chce napravit svou vinu, ale èarovné úkony provádìné
s Annou uprostøed bouøe zasahují Viktorku jako blesk.
K dokonalosti chybí vyjasnit si a pøesnit, co je z hlediska tématu základní dìjová linie.
Dlouho se zdá, e jde pøedevím vnitøní boj a citové zmatky Viktorèiny, e ona je jediným
nositelem hlavního tématu Jenome okamikem Viktorèina útìku a návratu je její téma
vyèerpáno, není k nìmu co dodat a ukazuje se, e tu je skryto jetì silnìjí téma, pokrývající
celý pøíbìh od expozice a po katastrofu: téma Marie, její viny a pokusu o nápravu. Prostor
poskytnutý Viktorce stejnì jako název inscenace vak naznaèují, e hlavní hrdinkou,
nesoucí hlavní téma je Viktorka.
Pro téma je tøeba pøipravit pùdu, budovat je od zaèátku. Zpøesnit v tomto smìru
potøebuje i situace, kdy na zaèátku Marie zjistí, e Toník se neuchází o ni, ale o Viktorku.
To je zlomový bod a jako takový musí být udìlán - naplnìn vání, která doene Marii
k èinu. A zpøesnit by potøeboval i závìr, aby bylo jasné, zda Marie ví, co zpùsobila èi ne
a jaká je její reakce.
Scénografie je støízlivá, ale plní ve, co od ní potøebujeme: je funkèní a pùsobivá. Ne
zcela pøesvìdèivé je jen vyznaèení vojáka pomocí zezadu nasvìtlené bílé plachty. Nadto,
kdy se Viktorka rozhodne za ním jít a strhne plachty, není za nimi nic - znamená to,
e voják odeel? Nebo e lo jen o její pøelud?
Inscenace je to i pøes drobné výhrady uhranèivá, zaloená na plnokrevném, velmi
vìrohodném a pùsobivém bezmála psychorealistickém herectví (v takto mladém vìku
zhruba ètrnácti let pomìrnì ojedinìlém); mám na mysli samozøejmì dobré
psychorealistické herectví - tj. herectví z proívání vycházející, ale øízené vdy vìdomím
tvaru, obrazu a mylenky, je vytváøí a jim slouí - ne samoúèelné vyívání se ve vlastním
proitku, utápìjící se v citech a pocitech vlastního nitra. Tomuto herectví pak rovnocennì
pomáhají (ne je suplují) metaforické obrazy, jimi reie øeí a sdìluje jednotlivé situace:
nic není realizováno pøedevím na principu iluzivní nápodoby skuteènosti (i kdy styèné
body s podobou zobrazované skuteènosti tu - jako v kadé skuteèné metafoøe - jsou)
a u vùbec ne jako pouhý její obtisk, nýbr jako obohacující obrazná paralela této
skuteènosti. (LR)
SLOVÁCKÉ DIVADLO Uherské Hraditì: Lika Bystrouka (autor R. Tìsnohlídek,
dramatizace a reie J. A. Pitinský)
V pozadí sednice myslivny, v popøedí prostor lesa - obèas se prolínají, obèas se mìní
les v hospodu, sednice v dvorek... Výraznì teatrální bezmála pouové kostýmy, zejména
pro zvíøecí postavy: kohout s barevným kabátem o mnoha knoflících a rohatým kloboukem
na hlavì, slepice v selském kroji, koèka coby èerná dáma... Témìø tøicítka hercù
Slováckého divadla. A pøíbìh liky její ivot se protnul s ivotem revírníka, kdy ji chytil
jako výmluvu pro pozdní pøíchod z hospody a nael v ní svùj osud.
U podtitul pøíbìhy krve naznaèuje, e Pitinskému nejde o pouhou dramatizaci,
ale míøí k volnému výkladu pøedlohy i za nìj. V jeho pojetí se revírník mstí za vechno,
co mu ivot - zejména v manelství - odepøel - a zároveò o tom sní. Obojí pro nìj ztìlesòuje
Bystrouka, kterou nenávidí a fanaticky jako svou ztracenou mladost a lásku, a zároveò
po ní stejnì tìlesnì smyslnì touí. To ona je tím snem - milovaným pro jeho krásu
i nenávidìným pro jeho nedostupnost. Revírník si pøinesl domù vzpomínku na vechno,
co v nìm kdysi bylo (a snad jetì je) mladé, aby to pak zaèal nenávidìt jako svého

nejvìtího nepøítele. Kdy vak najde Bystrouku zastøelenou, rozpláèe se, protoe ví,
e ztratil ve, o èem se dalo aspoò snít, na co se dalo alespoò vzpomínat, o èem si mohl
alespoò pøedstavovat, e to na nìj kdesi jetì èeká a je mu to dostupné. Zemøelo jeho
mládí. Skrytá láska, projevující se jako nenávist - to je dùvod jeho zpoèátku nepochopitelného
a nevysvìtleného jednání. Ale nakonec celý les vystøílí na Bystrouèinì svatbì nejvìtí
zbabìlec - strýc, který se krèí doma pøed ráznou manelkou, posílen partou svých
stranických kamarádù s rudými hvìzdami na klopách, nespokojený s tím, jací jsou v lese
patní hajní a hlásající, e je tu potøeba udìlat poøádek, cítí se na koni.
Je to a pøekvapivì tvrdý a nemilosrdný pohled na svìt. V ádném pøípadì to vak není
zmar pro zmar, krutost pro krutost, èi zlo pro zlo. Je to sonda do krvavých hlubin v lidské dui:
pøíbìhy krve. Pitinský tu vytváøí jakýsi lidský zvìøinec a zvíøecí èlovìèinec, jeho cílem není jen
vzájemné konfrontování svìta zvíøat a svìta lidí, ale i otázka, kdo je lidtìjí a kdo
zvíøeètìjí. Ani jeden z tìch svìtù není ideální a nemají si co vyèítat, nebo ani Bystrouka
není jednoznaènì kladná hrdinka. Ostatnì nejen podtitul pøíbìhy krve, ale i jednání a øada
metafor, v nich se èlovìk zvíøetem stává, poukazují na zamìnitelnost èlovìka a zvíøete.
Pozoruhodná je Pitinského práce s pùvodními Tìsnohlídkovými metaforami èlovìka
v podobì zvíøete. Pitinský je obrací do metafor zvíøete v èlovìku, èeho zároveò vyuívá
k vytvoøení pozoruhodného panoptika dalích a dalích metaforicky zobrazených vlastností
a rysù bez pøesnìjího funkèního vztahu k tématùm a motivùm Tìsnohlídkova románu
a nad jeho rámec. A si nìkdy ono balábile osobuje víc pozornosti a vìtí význam, ne mu
náleí; a mnohdy je i zdrojem zavádìjících nesrozumitelností.
Excelentní je výkon Jitky Joskové jako Bystrouky s bohatou kálou výrazových
prostøedkù od zvíøecí ivoèinosti, pøes tìlesnou váeò a po bolestné utrpení, køehkou
a dojemnou slabost a bezradnost i étericky nìné momenty milostné. Její obìtavost
èlovìku znovu pøipomene základy øeckého katharsis - divákova oèitìní obìtí herce.
Podobnì i Zdenìk Trèálek coby Lapák vyniká nejen v momentech, kdy svým dynamickým
pohybem zcela ovládá prostor celé scény, ale i ve chvílích, kdy nenápadnì v druhém
plánu naprosto pøesnì doplòuje a mnohdy dokonce dominantì naplòuje význam dané
situace (jmenujme jen jeho tiché pøihlíení z pozadí v závìreèné scénì po masakru).
A zbytek souboru nijak nezaostává.
Otázkou je, nakolik je to inscenace pro dìti èi tzv. rodinná inscenace. Nenechme
se mýlit zvíøátky a pohádkou. Ani Tìsnohlídkova Bystrouka nebyla zamýlena pro dìti,
nato Pitinského, je sama sebe oznaèuje za pohádku pro dospìlé. Ani ne tak
pro zmínìnou drsnost svého pohledu - nemyslím si, e dìti mají být vychovávány v pocitu,
e svìt je rajská zahrada - ostatnì pohádky, dìtem tak blízké a tolik pro dìti potøebné,
krutostí právì neetøí. Ale to je krutost dìtem pochopitelná a pøístupná. Slovácká
Bystrouka je obrazem sloitých rozporù a støetání protikladù v dui stárnoucího mue,
jemu sny utíkají mezi prsty a on po nich tu vztekle chòape zuby, tu je láskyplnì objímá
a hladí. To, co pro nás dospìlé je osvobodivou ventilací a rozkrytím naich zmatkù, o jejich
existenci i pøíèinách tuíme a s nimi jsme tak èi onak nuceni se vyrovnat, je pro dìti jen
nepochopitelný zmatek - krutost o sobì, krutost bez dùvodu a vysvìtlení.
Proè zde tedy o Bystrouce píu? Právì pro to. A také proto, e to je vynikající divadelní
inscenace, která jistì nadchne pøemýlivé lidi - v èele s mladými. (LR)
STØÍPEK Plzeò: Tøináctery hodiny (autor J. Thurber, úprava a reie I. Faitlová)
Støípek rozehrál vyprávìní Jamese Thurbera na irokém, nápaditì strukturovaném
plátnì promìnlivých døevìných paravánù vytváøejících tu hospodu, tu hradní sál, tu
vìzení, tu chatrè Jagaby, za pomoci velkých zezadu vodìných manekýnù s øezbovanými

hlavami, pomocnou ivou rukou a u nìkterých postav unisono dvojhlasnou øeèi, jako
i s pouitím nìkolika (zbyteèných) playbackù.
Respektuji cestu, kterou si soubor zvolil a jsem rád, e v paletì amatérského loutkáøství
nechybí barva poctivého úsilí o pøedání pohádky tak, jak je. A se to nám dospìlým,
pohádkou (kterou arci mnohdy sami poøádnì neznáme) znudìným divadelníkùm líbí
nebo ne, dìti ve vìku ètyø a deseti let jí potøebují v její nezmìnìné, nepokroucené,
neparodované, neparafrázované, vnìjkovì neaktualizované formì i obsahu. Støípek ji
inscenuje v podobì pohrávající si s principy iluze, ale neupadající do ní, s barvitou výpravou
a úsilím o co nejpøesnìjí loutkoherectví i herectví. V podobì, která je vytrvale nazývána
typem profesionálního divadla, aè to se jen velmi velmi zøídka uvolí takto pohádku dìtem
nabídnout a aèkoli málokdy docílí takovéto úrovnì loutkoherecké práce. Chápal bych
toto opovrení, kdyby smìøovalo proti bezduché, prázdné manýøe, øemeslné mae bez úsilí
o to nìco sdìlit... To se vak není pøípad Støípku.
Soubor vykonal velký kus práce a nedocílil málo. Mimo jiné i vyøeil øadu motivací,
které Thurber nechává neøeeny, vygradoval závìr, dal Zornovi více aktivity... Nepodaøilo
se mu vak tak úplnì trefit do onoho prazvlátního ánru, který tu Thurber vytvoøil: na jedné
stranì klasické pohádkové archetypy zakleté princezny, zlého èarodìje a stateèného
prince-zachránce, na druhé stranì chvìjivé, nezachytitelné, vìènì zpochybòující
a na pohádku jiné svìtlo vrhající absurdno, vytváøející zvlátní erosvitnou magii
prodchnutou zároveò groteskním humorem; tedy to, co nese pøedevím ponìkud popletený
kouzelník Golux, jen má dobré úmysly, ale nikdy není tak docela jisté, zda povedou
k prospìchu èi kodì. Støípek vytvoøil do znaèné míry onen pohádkový základ - ale druhá
strana, ona tìkavì fantaskní groteska nasloveného a nedosloveného, viditelného
a neviditelného zùstala neuskuteènìna. Proè?
Obávám se e pøedevím díky scénografii. U scénická výprava plonì nasvícených
døevìných hradeb, vrat a vìí (by vìøím, e ohrátím se pøestavby stanou plynulými
a nebudou pùsobit jako do jisté míry obtíný boj s hmotou) usazuje pohádku na zem.
A loutky ve zavrují. Zemití, víc ne konkrétní panáci, kteøí by snad dobøe odehráli Hrátky
s èertem, nám nenechávají prostor vìøit, e princezna Saralinda je krásná, princ Zorn
stateèný, Vévoda Krax hrùzný a hlavnì Golux nezachytitelný a záhadný. Prvá je toti
odkvetlá rokoková dáma, druhý trochu unavený seladon, tøetí cholerický staøík, do nìho
by staèilo strèit, a poslední (ve své viditelné podobì) tak trochu disneyovský mudla.
Mizí Thurberùv humor paradoxu, mizí oscilace mezi ánrem pohádky a fantaskní grotesky.
Pøístup Støípku lze povaovat za jistou interpretaci textu, ale je tøeba dodat, e tato
interpretace v takto zúeném ánru pøedává jen jednu z poloh pøedlohy a druhá pùsobí
jako nikoli ozvlátòující, nýbr ruivý element.
Pøes vechny výhrady je to ale sluná inscenace. Ké by dìti dostávaly pohádky vdy
na takovéto úrovni! Ké by k inscenacím pro nì pøistupovali vichni takto poctivì! By by
jim k naplnìní nároèné pøedlohy v tom, v èem je jedineèná, chybìl jetì krùèek, jako
se to pøihodilo Støípku. (LR)

NEVESELO...

... bývá pøi zprávách, jako je ta následující: 4. èervence 2005 zemøel ve vìku 64 let
a jednoho mìsíce Jaroslav Hrubý, plzeòský výtvarník, loutkáø, uèitel, èlen vedení
Spoleèenství Dobré divadlo dìtem. Je ho koda, protoe to ve byl dobrý a nadto i dobrý
èlovìk.

