DIVADLO léto´0PRO DÌTI

DIVADLO
HRANÉ DÌTMI

V POSLEDNÍCH SEDMNÁCTI LETECH

8

VYMEZENÍ
1. Nedìlám si iluze, e tímto pøíspìvkem nìco vyøeím, èi jen do
hloubky proberu. Mohu jen letmo naèrtnout problematiku a doufat, e
nadhozené postøehy nìkoho inspirují, vyprovokují k zajímavìjí umìlecké tvorbì, nápaditému pedagogickému pøístupu èi k posunu vzdìlávání v tomto oboru.
2. Vyhýbám se termínu dìtské divadlo pro jeho nepøesnost (bìnì se
tak toti oznaèuje i divadlo pro dìti, a je hrají dospìlí èi dìti) a uívám
vìcnì pøesnìjí termín divadlo hrané dìtmi (dále DHD).
3. Nae znalost celého oboru je chtì nechtì jen èásteèná. Víme o pièce,
je se objevuje na celostátních pøehlídkách, jako je Dìtská scéna èi Loutkáøská Chrudim. Nikdo nemùeme vidìt vechny krajské pøehlídky, a proto tuto irí pièku známe ménì. Nemnoho toho víme o bìné úrovni okresní
a témìø nic o tìch souborech, které nìkde vzniknou, pùl roku èi pìt let se
divadlem baví, ani k nim dolehne zpráva o existenci nìjakých dìtských
scén èi semináøù a k nám o jejich tvorbì, a zase zmizí.
To, o èem budu uvaovat, tedy vychází z toho, co znám z vlastní
zkuenosti a co je pro mne uchopitelné: z tvorby, která se objevuje v posledních zhruba 35 letech na celostátních pøehlídkách Dìtská scéna
a Loutkáøská Chrudim a nìkterých dalích, jako je rámkùv Písek èi nìkdejí FEMAD z let 1990-2000, dále ze sedmi ústøedních kol soutìí základních umìleckých kol (ZU) mezi lety 1989-2007 a doplòkovì pak
z dramaturgických a reijních semináøù, které u pìtadvacet let vedu na
rùzných celostátních, krajských, okresních èi místních akcích.
4. Vývoj v DHD v posledních 35 letech se mi jeví pomìrnì kontinuální,
co zkusím doloit. Zadání tohoto pøíspìvku vak uvádí posledních patnáct let. Existuje nìjaký významný pøedìl, který by onìch 15 let vydìloval?
Prùnik dramatické výchovy na DAMU a JAMU jím není, co dokládá u
fakt, e vznikající katedra ve svých zaèátcích sbírala za pøedchozí léta
nashromádìnou smetanu tìch, kteøí mohli spíe uèit, ne studovat: Milada Maatová, manelé Bláhovi, Olga Strnadová, Ema Zámeèníková a dalí. Hledám-li ji hranici jakési promìny, výraznìjím (by v rámci DHD ne
zlomovým) pøedìlem je pro mne sezóna 1990/1991 - první, je plnì probìhla v zaèínajících nových podmínkách (pøedchozí sama jetì z logiky
kolního roku dokonèovala, co bylo zapoèato pøed revolucí). Budu tedy
uvaovat spí o nepøíli kulatých posledních 17 letech.
5. Tìitìm úvahy je pøedevím dramaturgie, reie a celková inscenaèní úroveò - ale tyto umìlecké aspekty nìco podmiòuje, vytváøí pro nì
prostøedí a podmínky.

DOLO ZA ONÌCH 17 LET K ZMÌNÁM, JE OVLIVNILY PODOBU DHD?
Zmìnily se PODMÍNKY. Z byvích zøizovatelù zùstaly jen koly, domy dìtí a mládee a spíe výjimeènì také osvìtové besedy èi kulturní domy (vesmìs tedy nepøíli majetné subjekty). Na jedné stranì to má logiku, na druhé to znamená jisté zúení nabídky
a dostupnosti pøedevím v meních obcích, v pøípadì základních umìleckých kol (ZU)
ale i vyí psychologický práh, vìtí závaznost i pøedpokládanou nároènost.
Zároveò jde o jeden z dùvodù toho, e se tìitì pièkové tvorby v posledních patnácti letech výraznì posunulo od zájmových kroukù k ZU, je se staly urèujícím proudem divadla hraného dìtmi a pøináejí v nìm a na výjimky ty nejzajímavìjí,
nejinspirativnìjí a nejucelenìjí inscenace. Napø. na Dìtské scénì 2007 tvoøily více ne
dvì tøetiny programu (12 ze 17) a vedle toho na ústøedním kole soutìe ZU o ètrnáct dní
døíve jetì 24 dalích, z nich mnohé by byly ozdobou Dìtské scény. To, e se tvorba
DHD pøenáí ve velké míøe do ZU znamená i jiný vztah k ní, cíle a postupy práce, napø.
uplatnìní výraznìjí dramaturgie a reie - jakkoli bývá patrný rozdíl, podle toho, zda uèitel
ZU je pùvodnì dramaturg, reisér, herec nebo uèitel.
Také v rámci kroukù pøi základních kolách a DDM se projevuje praktiètìjí, utilitárnìjí uvaování dìtí, ale hlavnì rodièù, je smìøuje spí k vìcem uitným - jazykovým, technickým, pøírodovìdným, z umìlecké sféry pak k tìm, které se dají individuálnì
zuitkovat, pøedevím k uèení se høe na hudební nástroje.
el, oslabila se spoleèenská presti, pøinejmením morální ocenìní, ze strany
tìch, kdo vytváøejí DHD vnìjí podmínky. Provozování DHD se stalo z hlediska politických elit privátní záleitostí na úrovni pøísloveèných zahrádkáøù a ne kadý vidí
dùvod je podporovat.
Zmìnila se i péèe o vedoucí dìtských souborù, pøedevím VZDÌLÁVÁNÍ.
V rámci starého èeského zvyku vylévání vanièek i s dìtmi zanikla okresní kulturní støediska a (s výjimkou bývalého Východoèeského kraje) i krajská kulturní
støediska - tedy organizace, které zajiovaly prùbìné vzdìlávání v jim dostupném
a známém okruhu.
Do jisté - z hlediska náhrady za nìkdejích osm krajských a pìtasedmdesát okresních kulturních støedisek vak pøirozenì jen èásteèné - míry se je snaí nahradit jedno èi vícerázové, semestrální i víceleté kurzy pro veøejnost, poøádané dík personální
uniím v symbióze STD, ARTAMA a DAMU, respektive SVÈ Luánky a JAMU. To je
dobøe - jejich poøadatelé vak nemohou vìdìt, co se kde v kterém okrese èi kraji
pøihodí, kde se nìkdo novì objeví, tìko mohou reagovat na specifické problémy té
èi oné oblasti, a zcela logicky se vìnují spíe pokroèilým, ne zaèáteèníkùm. Vzdìlávání se spíe centralizovalo a zároveò se zamìøilo na skupiny pokroèilejí, cílevìdomìjí, se situací obeznámenìjí a profesnì svázanìjí s dramatickou výchovou a DHD.
Nadto jsou mnohdy tyto kurzy zacíleny spíe na uití v pedagogice na úkor problémù
divadla a pedagogiky divadla.
Semináøe pøi Dìtské scénì se zúily co do poètu - oproti prùmìrným pìti v letech
osmdesátých a sedmi v letech devadesátých na dnení tøi a ètyøi. Alarmující fakt, e i tak
nebývají vdy pøeplnìny (v roce 2006 mìl jeden dva úèastníky a dalí odpadl vùbec),
stejnì jako fakt, e ubývá divadelníkù úèastných na pøehlídce, by nás mìl vést k zamylení, èím to je, a jak tuto nepøíli povzbudivou skuteènost zmìnit. Léta tento propad zakrývala - a dosud zakrývá - povinná pøítomnost nìkterých roèníkù katedry výchovné dramatiky,
zatímco aktivní divadelníci vymizeli. Nemají o tyto semináøe zájem? Nemají na nì èas?
Nemohou se uvolnit? I to je moné; ale zkuenost praví, e na to, co èlovìk opravdu
chce, si èas udìlá.

DAMU poskytuje vzdìlání, je by mìlo odpovídat vysokokolské úrovni, ale jeho
íøe je tak veliká, e samotné DHD je v nìm - jak praví klasik - jen takhle malou
èásteèkou. Posluchaèùm pak vzájemné vazby jednotlivých pøedmìtù a zejména
vazby k divadlu nezøídka unikají. JAMU, která deklaruje vìtí zájem o divadlo, nabízí
namísto dvou klíèových pøedmìtù - dramaturgie a reie - nìkolik rozptýlených a èasovì nepøíli dotovaných pøedmìtù. Obecnì zùstává ponìkud stranou zájmu i to, e
divadelní principy dramatické výchovy mají stejné uplatnìní nejen u dìtí, ale také
u mládee, dospìlých, ba i seniorù.
Kadé umìní (i umìní uèit) stojí na OSOBNOSTECH. Pøibylo jich, nebo ubylo?
Zatímco v amatérském divadle dospìlých øada vedoucích, reisérù èi dramaturgù
vyuila po listopadu 1989 pøíleitosti tvoøivì se uplatnit ve své profesi nebo nastoupili
kariéru v obecní èi celostátní politice, v DHD o nikom takovém nevím (s výjimkou
M. Kuèery). Povauji tento jev za významný doklad toho, e divadlo s dìtmi se dìlá
z obzvlá silné potøeby, lásky k divadlu i dìtem. Snad jen ojedinìlí uèitelé, kdy u
nepotøebovali èárku, pøestali se o obor zajímat.
V naem oboru tedy k ádným skokovým zlomùm nedolo. Dochází vak k promìnì postupné, kontinuální, nepodmínìné nìjakým pøelomovým datem. V posledních osmnácti letech, bohuel, zemøela Milada Maatová, Dana Svozilová, Marie
Junová, Vìra Pánková èi árka tembergová, nezapomenutelná pøedevím svými
hlasovými semináøi. Hlavnì v souvislosti s odchodem do penze ukonèily do poloviny
devadesátých let práci takové velièiny jako Hana Budínská, Soòa Pavelková, Jiøí
Oudes, manelé Bláhovi, Libue Dohnálková, Josef Mlejnek nebo Eva PolzerováMagerová, od poloviny 80. let i Marie Hrbáèová; donedávna pøináely zajímavé výsledky i Jana Køenková, Jana Zvolánková èi Eva Kaderková. Do pozadí ustoupila
Vìra Døevíkovská nebo Ivana Mìkotová.
Nadále vynikají osobnosti proslavené ji od osmdesátých let: Irena Konývková èi
Dana Jandová, do poloviny 90. let i Marie Chytrová-Husinecká, do prvých let nového
století Mirek Slavík a od pøelomu 80. a 90. let pak Olga Strnadová. A s dìtmi stále
pracuje i doyen aktivních vedoucích Jindra Delongová.
Mnozí z tìch, kteøí vystoupili do popøedí od 90. let do souèasnosti, nebyli neznámí
ani pøedtím. Zráli a dozráli pøirozenou cestou bez ohledu na jakékoli milníky desítek
let èi zlomových dat. Novì se v devadesátých letech prosadily osobnosti mladího,
støedního i starího vìku: Roman Èerník, Libue Hájková, Libue Hanibalová, Zuzana Jirsová, Marcela Kovaøíková, Jana Machalíková, Ivana Nìmeèková, Hana Nemravová, Bohumila Plesníková, Alena Petrová-Palarèíková, Petra Rychecká, Jana
trbová, Hana vejdová, Lucie Velièková èi Ema Zámeèníková. Od pøelomu tisíciletí
nastupuje dalí vlna: Jana Barnová, Jolana Brannyová, Iva Dvoøáková, Luká Horáèek, Magda Johnová, Hana Kotyzová, Václava Makovcová, Jana Mandlová, Markéta
Pavlitíková, Ivana Sobková nebo Vítìzslava Trávníèková. Nejlepí inscenátoøi pøili
z amatérských divadelních souborù, dalí z výraznì divadelnì zamìøených ZU èi
dìtských souborù.
JAK SE ZMÌNILY DÌTI?
Dìti se z desetiletí na desetiletí nijak dramaticky nemìní. Zásadní vìci - potøeba
orientovat se ve svìtì, poznávat co je co, upevòovat poznané... - zùstávají zejména
v pøedkolním a mladím kolním vìku stejné. Zmìnìné podmínky, monosti, zkuenosti a kontext doby, v ní ijí, vak v dílèích, leè mnohdy podstatných vìcech pozvolna mìní i dìti. Také poèítaèové hry, hudební klipy, reklamy, filmy, snadná pøístupnost

i k nejkrvavìjím z nich, ale i sebevìdomé postavení dìtí vùèi uèitelùm a dospìlým
vùbec, nemohly zùstat bez vlivu na jejich zájem èi ochotu zúèastnit se práce v DHD,
ale i na schopnost a ochotu vùbec divadlo vnímat a oceòovat.
Uèitelé (ale potvrzují to i výzkumy) si èasto stìují, e dìti se obtínì soustøedí,
jsou roztìkané, rozptýlené stovkami podnìtù, je obtínìjí je zaujmout, zejména dlouhodobì. To ve mnohdy u v druhé generaci a v umocnìné míøe.
Pøedstavy dìtí o jejich svobodì a právech v umocnìné míøe odráejí pøedstavy
rodièù, pro nì nesvobodu, dril a manipulaci nahradila (skokem ode zdi ke zdi) svévole, anarchie a sebeprosazování, zatímco ulápnutost vystøídalo mnohdy vysoké
sebevìdomí. To má vliv i na ochotu pracovat napø. na divadelní inscenaci, vycházet
si vstøíc a spolupracovat s druhými, hledat spoleèná øeení èi dokonce se nìkomu
podøizovat.
U dìtí se oslabuje rozdíl mezi virtuální fikcí a skuteèností, ivot má pøiblinì takovou cenu, jako existence panáèka, odstranitelného zásahem jednoho kliknutí; technika i úèelovost provedení tohoto èinu pøedstihly schopnost jeho mravního a citového
zhodnocení.
Zkratovité zrychlení postihuje nejen dominující obrazové vyjádøení, ale i zbytky
slovní komunikace v SMS apod.
Snadná dostupnost mobilní èi poèítaèové komunikace (SMS, e-maily, chaty...) je
u koøenù vyprázdnìné, bezobsané tlachavosti.
Nesrovnatelnì se zrychlil pøechod od slovního k obrazovému vnímání (filmy, comicsy, piktogramy). Vinou toho upadá schopnost verbálního vyjadøování, komunikace a sdìlování; co ústup slova udìlá s naí kulturou, která je na slovì zaloena, je
otázka dosti znepokojivá.
Obecnì se konstatuje, e se stírá rozdíl mezi dìtmi a dospìlými: dospìlí si a
dìtinsky hrají (vyrábìjí se pro nì nejen poèítaèové hry, ale i speciální hraèky a do
stejného trendu mùeme zapoèítat také dalí aktivity z oblasti zábavy), dìti naopak
sledují i filmy, èasopisy a klipy se sexuální èi násilnickou náplní.
Dìti mají dnes daleko vìtí výbìr a snazí pøístup k irí (vlastnì neomezené)
paletì druhù a ánrù umìní.
Frekvence vjemù nabízí irí spektrum znalostí i záitkù, ale o to povrchnìjí monost jejich proití a reflexe.
Bìné setkávání s dokonalými poèítaèovými animacemi, triky a iluzivním kouzly
problematizuje u dìtí pøijímání divadla, které se jim dík své zvýené znakovosti zdá
být nedokonalým oproti opravdovosti filmù.
Dokonalá iluzivnost filmù, ale i monost opatøit si takøka ve, èiní nedùleitou pøedstavivost i tvoøivost.
Dìti jsou zvyklé vnímat divadlo i dalí ivá umìní jako podkres na úrovni permanentnì bìící televize, jí vìnujeme pozornost jen tehdy, nechce-li se nám zrovna
nìco jiného (jíst, mluvit, odbíhat na záchod...); v pøípadì, e je poøad pøíli dlouhý, èi
málo atraktivní je moné i pøepnout na jiný kanál - pocit, e nám nìkde jinde nìco
jiného utíká, je bìnou souèástí naí tìkavosti.
Na dìti pùsobí také pøedstavy rodièù o smysluplném, rozumìj uiteèném naplòování volného èasu a sebevzdìlávání pro praktický ivot.
Jako rodièe, uèitelé i vedoucí dìtských divadelních souborù mùeme k tomu vemu zaujmout dvì strategie:
1. pøizpùsobit se, tedy vylouèit to, na co dìti nejsou zvyklé, co nevyhledávají,
a upøednostnit to, na co zvyklé jsou,

2. aktivnì kompenzovat a korigovat tuto nerovnováhu, tedy pøivádìt dìti i k tomu,
co samy nevyhledávají, co je vak obsahovì nenahraditelné a po staletí soustøeïovalo lidskou kulturu a vìdìní.
Jsem pro respektování prvého a prosazování druhého. Vìøím, e o toté usiluje
i vìtina vedoucích DHD.
DHD, zejména divadlo tvoøené na principech dramatické výchovy, má právì tady
monost pomoci. Nabízí smysluplnou èinnost, prací na divadelní inscenaci uèí dìti
soustøedìní, zaujetí pro vìc i systematickému smìøování k dlouhodobìjímu cíli a také
spolupráci s druhými a respektu k nim. Vede je k hlubímu promýlení a prociování
souvislostí, umoòuje ventilovat problémy, stresy a obsese. Potøebu zachování a kultivace slovního vyjadøování naplòuje DHD tím, e v pøeváné vìtinì pøípadù stále
vyuívá krásnou literaturu. To ve samozøejmì za pøedpokladu, e nejde jen o nácvik
rozdaných textù s cílem pøedvést na besídce pøedstavení, nýbr o umìlecko-pedagogický proces, v nìm jeho úèastníci prací na divadelní inscenaci poznávají sami
sebe i svìt, a hledají pro vyjádøení svého poznání srozumitelné a úèinné divadelní
prostøedky - èím jsou sami zpìtnì formováni.
Zatímco poznávání, socializaci a schopnost komunikace a sdìlování povaují
pøedevím rodièe za samozøejmost (stejnì jako umìní mluvit), alespoò u rozvoje
tvoøivého øeení problémù by mìli zpozornìt: tvoøivost je hodnota potøebná a uitná
kdekoli - od vìdy a po techniku, o umìní ani nemluvì.
Ludìk Richter
(Z pøíspìvku na konferenci Dítì mezi výchovou a umìním, 4. - 6. 10. 2007)

DNY KULTURNÍHO NEKLIDU

...propukly V Praze. Není to ale vìc pouze Prahy - ta je spí pøíkladem pøístupu ke
kultuøe v naí zemi a modelem, který budou ostatní obce rády následovat, jen co se
ukáe (doufejme, e neukáe) jeho prùchodnost. A u vùbec to není pouze vìc divadelníkù, taneèníkù èi muzikantù - dopad ucítí pøedevím diváci - na kvalitì i cenì
vstupenek - a s nimi postupnì i celá spoleènost na své kulturní úrovni (mimochodem:
nemluvil tu nìkdo o obavách, abychom se v Evropì nerozpustili jako kostka cukru?).
O co jde? Pøedevím o tøi vìci:
1. Magistrát, jen dal praskou kulturu do rukou radního ODS Milana Richtera, se
rozhodl zbavit se zodpovìdnosti za existenci nekomerèních divadel, výtvarných, taneèních, hudebních aj. aktivit tím, e a na Vinohradské divadlo a Minor je odøízne od
stabilního pøíspìvku a bude je tzv. transformovat na spoleènosti, k nim u nebude
mít ádné závazky. Takto transformované organizace si budou moci ádat o grant,
ale ten buï dostanou, nebo nedostanou, dostanou-li, mùe jít o sedmdesát èi dvacet
procent z toho, co potøebují, a navíc systém grantù u nás zpravidla funguje tak, e
adatel si zaádá koncem jednoho roku, pøed polovinou toho dalího dostane zprávu, jak uspìl èi neuspìl, a koncem roku pak i skuteèné peníze (i ty mohou být kráceny, ukáe-li se mezitím, e poskytovatel jich nemá dost).
Mùe takhle dlouhodobì fungovat divadlo, èi taneèní soubor s koncepèním umìleckým programem...? Mohou herci a dalí spolupracovníci èekat, zda divadlu bude
pøítí sezónu umonìna existence, a mohou poèkat est èi devìt mìsícù, a dostanou honoráøe - mimochodem v divadlech dosti hubené (nepleme si divadlo s filmem,

televizí èi reklamou). Nebo má snad nìjaké neziskové divadlo nìkolikamilionové rezervy, do nich prostì sáhne a øadu mìsícù z nich bude platit provoz? Majitel Ta
Fantastiky zøejmì ano - jinak by nemohl ádat o tzv. ochranu svých investic (mimochodem: co je to za spravedlnost, e na ni má nárok jen cizí státní pøísluník?). Drtivá
vìtina nejlepích èeských divadel (a divadelníkù) takové rezervy nemá: prvoøadým
cílem pro nì není zisk a tudí produkt, který pøedevím uspìje na trhu, nýbr hledání
a tvorba postoje ke svìtu jako prostøedek spoleèenské sebereflexe a komunikace u proto, e to nejsou divadla soukromá, zisková, nýbr dle svého statutu divadla
nezisková. A na filharmonii také neádáme, aby produkovala zisk líbivým popíkem.
I kdy by mohla...
Kadý, kdo má tuení o tom, jak vzniká divadelní soubor (drme se toho, co známe nejlépe) ví, e je to záleitost dlouhodobá: nìkdo musí pøijít s koncepcí, musí se
k ní hledat, vybírat, vychovávat lidi - dramaturgové, reiséøi, scénografové, herci...,
inscenace se musí plánovat v pùlroèním, roèním i delím období a se stejným pøedstihem se pro nì musí navrhovat a vyrábìt scénografie (kulisy, kostýmy, rekvizity,
loutky...), komponovat, pøípadnì i nahrávat hudba... Nelze nebýt v pøedstihu a v pøedstihu nelze pracovat na dluh. Nelze mìnit repertoár, velikost souboru, gáe (ani øeditele) z hodinu na hodinu...
2. Penìz opravdu není nazbyt - zvlá kdy Èeská republika je v percentuálním
podílu hluboko pod evropskými zvyky (pozor: v percentuálním podílu - nikdo neádá,
aby dávala na kulturu tolik co Francie èi Nìmecko v absolutní sumì). A z tohoto
nevelkého mnoství penìz se magistrát hlavního mìsta alias Milan Richter rozhodl
ukrojit podstatný díl pro divadla ryze komerèní, formou pøíspìvku za vstupenku.
Je snad kadému jasné, e zatímco na muzikál si kadý jednou, dvakrát za ivot
(nìkteøí i víckrát) rád vyhodí z kopýtka est set, tisíc a víc korun, divadla typu Dlouhé,
Dejvického, Zábradlí nebo tøeba Celetné (o divadlech pro dìti ani nemluvím) by
s takovou cenou zplakala nad výdìlkem. Ne proto, jak si ideologové trhu bez pøívlastkù pøedstavují, e mení ochota vydat za nì tolik penìz svìdèí o jejich horí kvalitì,
tím ménì pak mení potøebnosti. Prostì kadý se èas od èasu rádi plácneme pøes
kapsu na opulentní hostinu (i kdyby nám po ní pak mìlo být patnì), ale v kadodenním ivotì to prostì nejde - ani v tom kulinárním, ani v tom kulturním.
V divadelním umìní si na sebe ze vstupného jak tak vydìlají nanejvý jednotlivci èi miniskupiny bez velkých nárokù na poèet úèinkujících, výpravu... Zbohatne nejvý pár výjimeèných jedincù - kteøí vak mohou vyrùst jen díky tomu, e existuje
iroké kulturní zázemí. A snad i ti, kteøí ochotnì vymìní jakékoli úsilí o umìlecké
sdìlení za zábavnost, podbízivou komerci, leckdy i kýè.
3. Nad tím vím pak stojí otázka èemu slouí kultura? Jen zábavì? A co tento typ
kultury spoleènosti vrací? Kultivuje ji? Zvyuje úroveò mylení, cítìní, tvoøivosti, mezilidských, spoleèenských i politických vztahù...? Kdo by vak o takových otázkách
mìl rozhodovat, e? Není to tak sloité: odborníci. Jak, to u je jiná kapitola. Ale
odborníci.
Jene druhou stranou mimoøádného postavení divadla v naí zemi je, bohuel,
pocit, e divadlu rozumí kadý. A vystudoval cokoli, èi vùbec nic, a o fungování
divadel a podstatì umìní nìco ví, nebo ani netuí, ba dokonce a do divadla chodí,
nebo ne. Je bìným jevem, e kulturu u nás dostává na starosti ne ten, kdo o ní má
znalosti, a má k ní nìjaký vztah, nýbr ten, kdo nic jiného neumí. Arogance souèasných kulturträgrù se vrátila na úroveò tìch komunistických. Výsledky právì zaíváme. Vyvolaly dny neklidu a také petici, urèenou Zastupitelstvu hlavního mìsta Prahy:

ZA PRAHU KULTURNÍ

Vánì znepokojeni vývojem podpory rozvoje kultury v hlavním mìstì se níe podepsaní obèané v souladu se zákonem è. 85/1990 Sb. o právu petièním obracejí na zastupitelstvo hlavního mìsta Prahy ve vìci veøejného zájmu. Zavedením ploné dotace na
vstupenku, která se týká i komerèních kulturních aktivit, dolo k zásadnímu krácení podpory neziskových subjektù poskytujících kulturní sluby Praanùm, a tedy k vánému
ohroení jejich kontinuálních aktivit. Nìkterým z nich dokonce hrozí v prùbìhu roku 2008
pøedèasné ukonèení èinnosti. Jsou to napø. divadlo Semafor, Archa, Divadlo bratøí Formanù, Divadlo v Celetné, Divadlo Alfred ve dvoøe, Stranické divadlo, Galerie kritikù,
Galerie Futura, festivaly TANEC PRAHA, Dny evropského filmu, Maratón soudobé hudby, Festival souèasného umìní Praha - Tina B. a dalí.
Hlavní mìsto Praha je ze zákona povinno peèovat v souladu s místními pøedpoklady
a místními zvyklostmi o vytváøení podmínek pro uspokojování potøeb svých obèanù vèetnì celkového kulturního rozvoje.
Já, níe podepsaný JUDr. Václav Petrmichl, zletilý obèan hlavního mìsta Prahy, poaduji na základì § 7 písm. c) zákona è. 131/2000 Sb., o hlavním mìstì Praze, aby
zastupitelstvo hlavního mìsta Prahy projednalo tyto záleitosti:
1) Oddìlilo podporu neziskového sektoru od pøípadné podpory podnikání v kultuøe
a zruilo plonou dotaci na vstupenku.
2) Definovalo sí veøejných kulturních organizací, které peèují o kulturní dìdictví
i kontinuální rozvoj umìní, a do té doby pozastavilo nepøipravenou transformaci divadel.
3) Odvolalo z funkcí radního pro kulturu Ing. Milana Richtera a pøedsedu Výboru pro
kulturu a volný èas a Grantové komise HMP Bc. Ondøeje Pechu, protoe svými rozhodnutími destabilizovali praské kulturní prostøedí a ohrozili jeho dalí existenci a pøirozený
rozvoj
4) Zabývalo se podnìty umìlecké veøejnosti (napø. Iniciativa pro kulturu, Rada umìleckých obcí, ITI - International Theatre Institute/UNESCO, Institut umìní - Divadelní ústav)
a obnovilo koncepèní a kontrolní orgán sloený z odborné veøejnosti (kterým je v platné
Kulturní politice hl. mìsta Prahy Poradní sbor primátora).
5) Urychlenì øeilo situaci ohroených subjektù.
My, níe podepsaní èlenové petièního výboru urèujeme pana JUDr. Václava Petrmichla, aby nás zastupoval ve styku se zastupitelstvem hlavního mìsta Prahy.
V Praze dne 9. dubna 2008
Petièní výbor: Jakub palek (mluvèí), Miroslav Táborský, Táòa Fischerová, árka
Havlíèková, Vít Havránek, Daniel Hrbek, Václav Petrmichl, Miroslav Pudlák, Ondøej
Vetchý.
Èleny petièního výboru je v této vìci oprávnìn zastupovat ve styku se zastupitelstvem hlavního mìsta Prahy pan JUDr. Václav Petrmichl, bytem Na Skalce 1039/3,
150 00 Praha 5.
Prohlauji, e jsem se s obsahem petice ZA PRAHU KULTURNÍ øádnì seznámil
a svým podpisem, k nìmu jsem nebyl ádným zpùsobem nucen, ji podporuji.
Petici lze podepsat i elektronicky na adrese http://www.tydenika2.cz/petice

KUDY CESTA NEVEDE:

TZV. "AKTIVIZACE"

aneb JAK DÌTI POMÁHALY VAØIT KAI
Maminka k divákùm: Dobrý den, dìti. Já jsem chudá vdova, zùstávám v staré
chalupì s dokovou, roztrhanou støechou a mám jednu dceru. Kdepak jen zùstala?
Dcerunko! - Dìti, pomozte mi zavolat: Dcerunko! (Dìti køièí.)
Dcera pøijde: Dobrý den, dìti, já jsem dcera chudé vdovy, co zùstává v staré
chalupì s dokovou, roztrhanou støechou. Co myslíte, dìti: kdy je tak chudá, nemá
hlad? (Maminka kývá - dìti køièí.) To abych vzala hrnec a kus èerného chleba a la do
lesa na jahody. Mám jít do toho lesa vpravo, nebo do toho lesa vlevo? (Dìti cosi køièí)
Ale já pùjdu pøecijen radìji doleva.
Maminka: Tak s pánem bohem, dcerunko.
Dcera po chvilce sbírání: A u mám hrnec plný. Sednu si a poobìdvám ten kus
èerného chleba. Je to ale divné poledne. (Vzadu se objeví staøenka, jako by nìco èi
nìkoho hledala - dìti køièí.) Dìti, není tu nìkdo? (Dìti køièí nìco jako Za tebou dcera se otáèí doleva, zatímco staøenka bloudí vpravo.) Tady nikdo není. (Dìti køièí opakuje se toté na druhé stranì.)
Staøenka dojde dopøedu: Dìti, nemá tu nìkdo kousek èerného chleba? (Dìti cosi
køièí.) A nevidìly jste tu nìkoho - tøeba dívenku, co sbírá jahody? (Dìti køièí: Tam,
tam...)
Dcera: Pozdrav pán bùh, babièko.
Staøenka: Ach, má zlatá panenko, to bych jedla.
Dcera: Co myslíte, dìti: mám dát babièce svùj jediný kus èerného chleba? (Dìti
cosi køièí.) Tak si vemte ten mùj jediný kus èerného chleba.
Staøenka: Zapla pán bùh. (Po jídle.) Mìla bych také nìco panence dát, e? (Dìti
køièí Ano, jen nìkteré naschvál volají Ne!) Tady má za odmìnu hrneèek. Kdy mu
øekne Hrneèku, vaø!, navaøí ti kae, kolik bude chtít. A potom mu nezapomeò øíci
Hrneèku, dost!
Dcera bìí k mamince, která pøichází z druhé strany.
Dcera: Maminko, maminko, u nebudete mít hlad - mám kouzelný hrneèek! Jak to
øíkala ta babièka? (Dìti køièí: Hrneèku, vaø!) Aha! Hrneèku, vaø! (Koukají na vaøící
hrnek.) Hrneèku, dost! (Jedí.)
Maminka: To je ale dobrá kae!
Dcera: A bude jetì lepí, a ji osladíme. Pùjdu na trh vymìnit pár vajec za cukr.
(Odejde.)
Maminka: Vak je i bez cukru dobrá. Hlavnì kdy je. Hrneèku, vaø! Ale co to
vidím?! Kae u je plný hrnek. A teï - dìti, kam teèe kae z hrneèku? (Ukazuje na stùl dìti køièí: Na stùl!) A se stolu? (Ukazuje na zem - dìti køièí: Na zem!) A ze zemì?
(Ukazuje si pod krk - dìti køièí: Po krk!) Jak jen se ten hrnek zastavuje?! (Dìti køièí:
Hrneèku, dost!) Kdybych já jen vìdìla! (Dìti køièí: Hrneèku, dost!) Ale já to nevím.
(Dìti køièí: Hrneèku, dost!, ale maminka - pokud se jí podaøí pøekøièet je - pøedstírá,
e nic neslyela a pokraèuje:) Ach, ta neastná holka! co to pøinesla? Kdyby se
alespoò vèas vrátila!

Dcera vejde: Co se to tu dìje, dìti? (Dìti køièí.) Kae? (Dìti køièí.) e teèe? (Dìti køièí.)
Ale kde? (Dìti køièí.) Opravdu! Honem mi pomozte zakøièet, aby nás hrneèek poslechl:
Hrneèku, dost! (Dìti køièí.) Asi nás neslyel, tak jetì jednou a nahlas: Hrneèku, dost!
(Dìti køièí.) Poøád málo - naposled, vichni a co nejhlasitìji: Hrneèku, dost! (Dìti øvou kae pøestane téci.) A je to! - (K dìtem:) Ale u atny je u takový kopec kae, e se budete
muset skrze tu kai domù prokousat - a tam si ji z uí vytøepat.
Kadé divadlo potøebuje diváka aktivizovat. Normálnì divadlo dociluje aktivizace
tím, e upoutá jeho pozornost a dá mu monost samostatnì aktivnì domýlet a proívat dìj - být aktivní vnitønì.
Jestlie máme dùvod aktivizovat diváka i vnìjkovì (tedy tím, e se herci èi postavy divákù ptají èi je vyzývají k reakci slovem nebo fyzickým èinem, nebo je dokonce vtahují pøímo na jevitì do rolí postav), je zásadnì dùleité, nakolik jsou herci
schopni autentické komunikace s dìtmi. Nemá-li se pøi tom divák cítit trapnì nebo být
jen manipulovaným hlupáèkem, jemu inscenátor pøedem nalinkoval obsah jeho odpovìdi od A do Z, pøípadnì s ním pøímo fyzicky manipuluje jako s loutkou, musí
dostat takový úkol, aby:
1. ho byl schopen vykonat,
2. mìl svobodu rozhodovat se a monost tvoøivì jej øeit,
3. zároveò nevyboèil z toho, co ádá inscenace - hrozí toti nebezpeèí, e angaované dítì zaène hru nevìdomky èi naschvál bourat tím, e ji zavádí tam, kam to
pøíbìh nedovoluje.
Velmi tedy záleí také na tom, jaké dítì je do role vtaeno: pasivní, hyperaktivní,
spolupracující èi exhibicionisticky se prosazující - co se vìtinou nedá pøedem odhadnout... I v optimálním pøípadì taková aktivizace vdy rozvolòuje a naruuje stavbu
inscenace od temporytmu pøes jednotlivé významy a po celek pøíbìhu a jeho smysl.
Inscenace pak èasto kolísá mezi hraním a hraním si, pøedvádìním a dovádìním.
Divák vtaený do hry, by i jen svou hlasitou odpovìdí, nato pøímo na jevitì, v kadém pøípadì mìní zpùsob vnímání a reakcí: namísto pøihlíení musí sám øeit a jednat,
a pøitom ví, e je sledován ostatními diváky - stává se pøedvádìjícím hercem. Vtahování dìtí tak odvádí od pøedvádìné hry, pøíbìh ustupuje do pozadí a s ním slábne a mizí
také napìtí.
Pseudoaktivizace na to jde vdy zvnìjka. Divákovi (zpravidla dìtskému - dospìlý by ho hnal!) pøedkládá falené, prázdné, netvoøivé úkoly a otázky, v nich nemá
sebemení monost vlastního rozhodování a je vlastnì pouze manipulován, pøípadnì dostává jen monost vyøvat se. Výzvy k výkøikùm èi zpìvu bývají jen líbivou, leè
trapnou formalitou, zneuívající dìtskou potøebu fyzické aktivity.
Ludìk Richter

ÈTYØI

MINIRECENZE

JUNIOØI ZU Kouøim: Na koho to slovo padne (scénáø M. Drahovzal dle
A. Christie, reie M. Drahovzal, P. Nìmeca, R. Penièková)
Detektivka Deset malých èernoukù od A. Christie je zpracována prostøedky tradièního interpretaèního divadla, v nìm dominuje v podstatì psychorealistické herectví. Mladí herci je kupodivu zvládají na úrovni dostateèné pro to, aby postavy a jejich
motivace byly hodnovìrné, dìj srozumitelný a poutavý.

Trochu ménì se, bohuel, pracuje s mizanscénou, take prostorové aranmá je
spíe statické. Otázkou je také nezbytnost toho, aby nám na konci vrah a po nìm
i jednotlivé postavy dlouze vysvìtlovali co, jak a proè se stalo; myslím, e inscenace
nám to sdìlila v dostateèné míøe a úèinnìjími prostøedky u v prùbìhu dìje. Naopak
dobrý je nápad s pøedstavováním postav v úvodu pomocí zvacích dopisù, které obdrely. Za dopracování by stálo pøesnìji strukturovat a zavrovat stavbu jednotlivých
epizod, èím by se i rozrùznil zatím ponìkud monotónní temporytmus celku. S tím
souvisí i jistá nedotaenost ve vypjatých situacích a afektivních vrcholech.
V kadém pøípadì jde o amatérskou inscenaci velmi dobré úrovnì, zejména herecké. Koho zajímá slunì zvládnutá detektivka, bude spokojen. (LR)
MAØENI A PAØENY pøi Gymnáziu J. A. Komenského Nové Straecí: Rozhodujeme sami? (autor a reie soubor)
Pøíbìh mue, jen je neprávem obvinìn a souzen za vradu, a ve vìzení se
mu vrací vzpomínky na svìtlé okamiky i ústrky ivota, smìøuje k otázce, vyslovené v titulu. Zatím ono smìøování není zcela dotaené: vidíme sled událostí, ale
smysl jejich souvislostí zùstává ponìkud zastøen. Moná i vinou ozvlátnìní
v podobì øady alegorických postav, jejich jména a tedy i obsah (ílenství, Smrt,
Potupa, tìstí, Nenávist, Smíøení, Strach) se dozvídáme a dodateènì, nahlédnutím do textu hry. Na jeviti jsou dosti nekonkrétní, tìko deifrovatelné, ne vdy
pøesnì situaènì zaøazené, a v dùsledku toho spíe matoucí a odvádìjící pozornost. Zavádìjící je i postava skuteèné vraedkynì, její motivaci se nikde nedozvídáme, stejnì jako se nedozvídáme, proè celou dobu vzruenì sleduje z prvé øady
publika dalí dìj. Nìkteré postavy, jejich motivace i dìjové linie prostì potøebují konkrétnìjí a pøesnìjí domylení. Jinak si divák neustále klade otázky, kdo je tohle
a kdo tamto, proè dìlá èi øíká to èi ono, kde právì jsme v prostoru i èase... Nechat se
kolébat na vlnách pocitù je sice krásné, ale je dobré vìdìt, kam v nich chceme doplavat a jakou emoci vzbudit.
Pøesto je inscenace nejen zajímavá tím, e jde o autorské dílo souboru, ale
i pùsobivá celkovou atmosférou a øadou hereckých výkonù. (LR)
NAZABITÍ ZU Brandýs nad Labem: Santa vivat (reie I. Ulrychová)
S iroce rozzáøenými úsmìvy pøetanèené arivari jako úvod a pak u pøíbìh o stejnì
vnìjkovém zdání láskyplných, ulechtilých, leè falených Santù (Klausù), kteøí ani
pøíli neskrývají svou vnitøní vulgárnost, pragmatismus, bezohlednost, krutost èi cynismus. Zásahem andìla se ovem vechno vrátí, spraví, vylepí, nebo Vánoce
musí být pøeci veselé, veselé, veselé... A zase arivari taneèek a iroké úsmìvy.
S pøíjemným nadhledem hrají ètyøi støedokolaèky a jeden støedokolák.
Rezervy a problémy? Pøedevím to, e svrchu popsané tématické vyznìní potøebuje poøádnou výpomoc snaivého diváka - nemá-li jít jen o veselý pøíbìh ze ivota.
Dramaturgickým úletem jsou dva výstupy zavradìného Dalea s mrtvou Bess, které
nemají ádnou funkci, zato odvádìjí pozornost. Proè je vùbec mrtvá Bess vzbuzena?
A v èem udìlal andìl chybu? Proè se Dale probudí jako vraednický zombie, laènící
po mozku (pouhého mstitele bych pochopil)? Nejednoznaèná je postava Dalea, jen
nevypadá ani v nejmením jako developer (by zlý), øídící øadu zamìstnancù, ale
spí jako znaènì asociální teenager.
Celkový dojem? Pøíjemný - dík neakademické kultivovanosti, uvolnìnosti, pøirozenosti i herecké tvárnosti a hravému nadhledu vech hrajících. (LR)

A EST

MAXIRECENZÍ NA KONEC

DIVADLO CONTINUO Malovice: Vrba (autor D.C. podle K. J. Erbena, reie
P. touraè)
Inscenace zaèíná obrazem tøí pahýlù vrb, které se ukáí být trojími enskými zády.
Zaèíná jako fyzické divadlo, zaloené na obrazech lidského tìla a jeho taneènì-pohybových akcích. Obdivuhodné sestavy vynikají výbornou choreografií, naplnìnou
pøesnými, koordinovanými a fyzickými nároènými výkony protagonistù. V pozoruhodné scénografii vidíme pùsobivé a krásné metafory tìlesné i pøedmìtné (napø. v úvodní høe s jablkem) a slyíme zajímavý hudební part, autenticky po celou dobu
realizovaný na housle a obèas i balkánsky znìjící zpìvní vstupy.
Pøesto vak dlouho zùstává spíe pocit dobøe nacvièené sestavy, jí chybí herecký výraz a s ním i emoce. Sleduji nepochybnì velké umìní, ale pøíli si uvìdomuji, e
sleduji velké umìní, nìkdy dokonce krásnou tìlocviènou skladbu - a pro samé umìní
se nedostavuje záitek.
Kdy po dvaceti minutách zazní prvý Erbenùv ver, je to pøekvapující a jaksi a
nepatøièné. Ale teprve s ním, s jeho rozvíjením a refrénovitým opakováním, se postupnì zaèíná odvíjet i lidský, citový rozmìr, aby se nìkdy ve dvou tøetinách ve
spojilo do silného proudu umìleckého záitku. Pøitom si nemyslím, e by mìlo jít
o úmysl, e nenaplnìný zaèátek je pro koneèný záitek nutným pøedpokladem, tedy
e právì díky nìmu vyroste koneèný silný úèin; i nadále neemotivnost prvé poloviny
povauji za nedostatek. Konstatuji jen, e závìreèná tøetina a polovina dokáe tento
deficit zatlaèit do zapomnìní.
Podobnì je tomu i s prvými vstupy hospodského a trojice hostù - tøí hercù, hrajících k nám zády s maskami v týle, a figuríny v ivotní velikosti: také ty se zdají být jen
humornými naschvály, by skvìle provedenými. A dlouho zùstává nejasná také role
rodinného marionetového divadélka, v nìm ena pøehrává úryvky pohádkových motivù o mui, který zapomnìl na svou nevìstu, a ta se promìnila ve strom - ústøední
animistický motiv, objevující se také v Erbenovì Vrbì.
Výsledek je vak opravdu pùsobivý. Continuo se po letech experimentù s novým
cirkusem a ryze výtvarným divadlem vrátilo k divadlu a po deseti letech i k ánru
balady. Zdá se, e obojí mu svìdèí. Jistì mu pomohl i silný základ, jím Erben bezpochyby je. Inscenace je s pøedlohou rovnocenná. Je to svébytná interpretace balady,
rozvádìjící pùvodní pøedlohu, a zároveò báseò v plnokrevném, èistì divadelním, obrazovì pohybovém jazyce. Zvlá po smutném dokumentu, jen o souboru nedávno
odvysílala Èeská televize, mì potìilo, e Continuo ije, tvoøí a záøí. (LR)
DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU Brno: Rùový panter? (autor a reie: J. Jelínek a kol.)
Na melodii z Rùového pantera se dva prsty plíí støedem obdélníkové sestavy
stolù a postupnì zhasínají lampièky na jeho rozích, aby nakonec spustily zvonìní
dìtského telefonku, z nìj podøimující hrdina pøijme pozvání na tajemnou schùzku.
Fantaskní akèní pøíbìh detektiva, pronásledujícího rùového pantera, je v duchu
postmoderny protkán desítkami citací, naráek a odkazù na populární filmová, televizní, literární i hudební díla. Aè nepatøím mezi jejich znalce a milovníky, necítil jsem
se tentokrát být ztracen v neznámém svìtì. Dalí z klié postmoderny - plyáci,

barbieny a jiní umìlohmoáci - ve mnì dlouho vzbouzeli otázku proè a proè zase
plyáci... Ale vichøice nápadù a bleskových asociaèních støihù, zèásti vznikajících
na místì a vdy bravurnì provedených, mi èasem nedovolila myslet na nic jiného ne
na rozvíjející se proud situací.
Povìstná Jelínkova hra se slovy, která v nìkterých inscenacích mívá funkci komentáøù èi jakýchsi forbín a v jiných je dokonce základem celé stavby a smyslu
inscenace (napø. Anatomie byla vlastnì doslovnou realizací øady rèení a poøekadel),
tentokrát snad nejhloubìji a nejorganiètìji prorùstá a pøerùstá ze slova do akce, z akce
do obrazu a z obrazu do slova. Nejde o inscenovanou slovní høíèku. Z poetiky Dna
zùstalo pøevracení významù slov na ruby, pohledy na jejich zadní strany i za záloky,
demýtizace mýtù, parodické odhalování klié a manýr vaeho druhu. Vytváøené významy tu nejsou pro sebe jako fóry pro fóry, ani nezùstávají pouity a odloeny,
nýbr v bleskových prostøizích posouvají a mìní situace a vytváøejí souvisle akce
a dìj.
Je nutné zmínit vynikající herecké výkony J. Knihy a J. Jelínka, doprovázené, ba
spoluvytváøené stejnì vynikajícím autentickým zvukovì-hudebnì-zpìvním výkonem
O. Havlíka. Pozoruhodná je pøitom i syntéza herectví a loutkoherectví obou protagonistù. Pøedmìty-loutky v inscenaci nejsou jen zmnoením moností obou hercù,
nato ozvlátòující zdobnou a zbytnou dekorací, nýbr nezbytným prostøedkem jejich
hry, a v øadì pøípadù i samostatnì existujícími a jednajícími postavami - skuteènými
loutkami. Pozoruhodné pøitom je, e zatímco s vìtinou figurálních hraèek se hraje
jen velmi nedbale (v podstatì se jen ukazují), naprosto pøesnì a pøesvìdèivì se hraje
jako s loutkami s bìnými pøedmìty; snad nejvíc to platí u úasné etudy dvou zamilovávajících se vyetøovacích lamp.
Sledujeme, jak tu v nepøetrité øadì asociací vzniká jedno z druhého - z pøedmìtu
slovo, ze slova akce, z akce zvuk, ze zvuku reakce divákù, z reakce divákù pojmenování motivu, z pojmenování akce... Nejde ale jen o surrealistické èi absurdistické
chrlení pøedstav a nápadù, nýbr o uvolnìné, svobodné, leè dùsledné budování linie
pøíbìhu a jeho tématu. Aè se Jelínek a Dno vdy usilovnì tváøí, jakoby jen tak improvizovanì ertovali a plácali, co jim zrovna slina pøinese na jazyk (Werichovo ucho se
diví, co to huba mele tu nepochybnì pøítomno je), ve svých nejlepích inscenacích
nikdy neulpìli jen na duchaprázdném dìlání legrace. Jejich legrace neèechrá jen
bránici, ale i srdce a mozek, a mívá hlubí, mnohdy a tragický rozmìr. Rùový panter je lyrická groteska syntetizující smìno, dojemno, ba témìø i tragièno.
Jelínek miluje pøekvapivé pointy. V jedné z prvých inscenací Dna Báj-Báj jsme na
úplném konci zjistili, e nù, jen na zaèátku bratøi zabodli jako znamení do stromu,
u tehdy probodl sestru, kterou se právì vydávali hledat. I tentokrát jako by smysl
mìly jen dílèí motivy a situace a teprve na konci pøichází spoleènì se zdùvodnìním
oné záplavy plyákù pointa, je dává smysl celku. Nebudu ji prozrazovat a pøipravovat tak o ni budoucího diváka. Ale musím poznamenat, e je to konec ponìkud pøekvapivý: v prùbìhu pøedchozího dìje a zejména na zaèátku jsme dostali málo signálù,
které (by v dané chvíli pøehlédnuty) by nám na konci umonily pøijmout tuto pointu
jako pøekvapivé, leè logické koneèné zaklapnutí významù, zapadávajících do vech
dílèích motivù a osvìtlující zpìtnì dosavadní dìní. Toho se musíme pracnì (a ne
zcela úspìnì) dobírat a dodateènì.
Ale to je vskutku nepatrná námitka po strhující hodinì naplnìné dobrou zábavou,
v ní snad nejvìtí potìení plyne ze sledování autentické tvoøivosti, smìrované
a tematizované hravosti. (LR)

MRSA PRSA ZU Kouøim: Malenkyj vjerch aneb Mrtvá vs. ivá (scénáø a reie
M. Drahovzal)
Chystaný sòatek Viktora, synka ze zbohatlické rodiny rybárníkù, a Viktorie, dcerky ze
zchudlé rodiny lechtické, zkomplikuje a málem zhatí to, e Viktor pøi nácviku obøadu
v lese nasadí prsten na vyènívající ruku pøed dvaceti lety zavradìné Rebeky, èím vzniknou její nároky na enicha. Nakonec jsou peripetie astnì vyøeeny, ivý dostane ivou
a mrtvá (odchází za svým ex-manelem?)...
Fanoukové filmu Mrtvá nevìsta se cítili dotèeni napodobeninou. Porota, el, film
neznala, ale po letmém nahlédnutí do narychlo sehrané nahrávky mnoho podobností
(krom pøíbìhu a moná nìkdy textace - co by nás ale napøíklad u uvedení Shakespearova textu nijak nepøekvapovalo, nato pohorovalo) neshledala.
Zato shledala kus dobøe odvedené práce herecké i reijní. Pøesnou stylizaci jednotlivých postav a jejich stejnì pøesnou koordinaci v groteskních akcích, øadu pìkných nápadù reijních (slézání Viktorie na svázaných prostìradlech podél zábradlí, rozmlouvající
Viktorie a pop na opaèných stranách jevitì, realizace dialogù støídavým otáèením do
profilu a en face...) i scénografických (kostýmy, masky, ryby a konzerva v rukou zbohatlických rybárníkù, vyuívání scény èlenìné dvouramenným schoditìm, vedoucím na vyvýenou ploinu...); kaírovaný krb ve funkci oltáøe èi barového pultu, jen je z ponìkud
jiné pohádky, k nim nepoèítám. Soubor dobøe pracuje se støihy a se zkratkou, má smysl
pro promìnlivý a funkèní temporytmus, pro výraznou stylizaci akce.
Inscenace má i své rezervy èi problémy. Vývoj postavy mrtvé nevìsty není vybudován
natolik, aby její altruistické vzdání se Viktora vyznìlo hodnovìrnì a ne jen jako autorská
zvùle èi nepøíli motivovaný zlom. Nepøehlednì je sdìlena právní situace Viktorova
a Rebeèèina sòatku-nesòatku. Chybnì je vystavìn konec: namísto, aby byl vybudován
jako závìr pøíbìhu, pøesouvá se pokus o nìj do partu opovìdníkova dovìtku a, kdy u
diváci zaènou tleskat, zarazí je pøídavek, který se ukáe být ponìkud rozvleklou dìkovaèkou. Za nejslabí stránku inscenace povauji reprodukovanou hudební smìsku, která je sice veselá, ale pochází z výraznì nií cenové skupiny: jsou to jakési prvoplánové
komentáøe na úrovni komunální satiry, co do pùvodu i stylu pak gulá ber, kde ber.
I pøes tyto drobné výminky vak jde o pozoruhodnou, nápaditostí i øemeslným zvládáním kvalitní inscenaci, která pøinejmením dobøe pobaví. Je to hororová groteska, je má
obì roviny, které má správná groteska mít: komickou i vánou, dojemnou èi hrùznou. (LR)
STUDIO DAGMAR Karlovy Vary: Kdyby bylo nebe... (autor F. Fénelonová, A. a H. Franková, reie H. Franková, J. Hnilièka)
Na jevitì vejde skupina dívek se sluchátky pøehrávaèù èi mobily u ucha, najednou se
zastaví, jako by zachytily cosi ve vzduchu, odloí pøístroje, zují boty, odloí aty, pøijmou
prosté bìlavé koile - a rázem je z nich houf vydìených bytostí, krèících se pøed neviditelnými dozorci a spìchajících splnit jejich pøíkazy.
Inscenace divadla Dagmar vynikají vdy emotivnì pùsobivým a zároveò stylizovaným herectvím, pøedevím výborným herectvím slova, a v posledních letech ve vzrùstající míøe i umìním metaforických obrazù, je v zámìrném nesouladu, ba konfrontaci
s podobou vnìjí skuteènosti vytváøejí a sdìlují výpovìdi o významech skrytých pod povrchem vìcí oèividných.
V inscenaci Kdyby bylo nebe... devìt dívek a mladých en vypráví slovy a pohyby
o osudech idovek, které byly shromádìny v táborovém orchestru, aby vyhrávaly vìzenkyním do pochodu a dozorcùm pro potìení. Ve vyinuté situaci, kde kadý bojuje
pøedevím o holé pøeití, sledujeme pokus hlavní hrdinky Fanii vybojovat si èi zachovat

i dùstojnost a lidskost, ale také opaènou cestu její kamarádky Kláry, která je postupnì
ochotna zachránit se i na úkor druhých a pomalu se vlastnì dostává na stejný hodnotový
bøeh, jako její vìznitelé.
Právì tato neèernobílost, v ní nejsou jen dobøí a zlí, a kadý se mùe a musí rozhodovat, co je pro nìj dùleitìjí a kam chce smìøovat, je nejcennìjím sdìlením inscenace:
èlovìk má vdycky monost volby - ít pro teï, aby zachránil tìlo, nebo ít i pro budoucnost, aby zachránil také dui a smysl ití. Tedy také ít jen pro sebe, nebo i pro druhé.
Inscenace je to zcela výjimeènì pùsobivá, silná emotivnì, mylenkovì i esteticky.
Jako obvykle výborná je tu práce se slovem, dobré herectví individuální i kolektivní, pùsobivé kontrasty temporytmu a s nimi i nálad, pùsobivá práce s tichem i øezavým zvukem
a hlavnì se slovem, schopnost vyjádøit niterné i vnìjí vztahy malým pohybovým
detailem, prudkým pøesunem celé skupiny i pomalým èi pøímo zastaveným obrazem.
K drobným nedostatkùm patøí absence vysvìtlení, proè se namísto dirigentky Almy
stává kápem Klára. Hudební èi spíe zvukový doprovod je úèinný, jenom není jasné, proè
písnì mají polský text - pouze proto, e pøíbìh en z celé Evropy se odehrává v Bøezince? Jedinou skuteènì podstatnou vadou inscenace je chybìjící konec. V dìji jsme svìdky støetu dvou osudù, dvou cest, dvou koncepcí pøeití - Faniiny a Kláøiny - ale inscenace
konèí na pùli cesty. Nedozvídáme se ani ve formì poloené otázky, naznaèení smìru èi
pootevøení výhledu, kam která dojde, zda dojde, èi, nedojde-li, jaké poselství zanechává... Místo toho vidíme krásný, ale nepøíli sdìlný obraz tøí skupin dívek toèících se na
otáèivých klavírních stolièkách; jako by i inscenátoøi z rozpakù kam nasmìrovat vyznìní
chtìli uniknout do neurèitosti.
Má-li nìkdo pochopit zrùdnost nejen holocaustu, ale jakéhokoli totalitního násilí, tragédii, ale také hrdost a dùstojnost, i lidskou rùznorodost nespravedlivì vìznìných, je
právì tahle inscenace jednou z úèinných cest: nepatetizuje, neidealizuje, neschématizuje, ukazuje rùznost lidí v zdánlivì rasovì jednotné skupinì, ukazuje èlovìka v jeho holé,
nahé existenci nezavinìného netìstí, je mùe potkat kadého. V daném pøípadì to byli
idé. Mohli to být, byli, mohou to být i jiní. Jetì víc ne o nelidské nespravedlnosti je vak
inscenace o lidech v mezní situaci, o tom, zda je moné i v ní èlovìkem zùstat. (LR)
TICHÝ JELEN Roztoky/Brno/Ústí nad Labem/Hradec Králové: Richard 3
Shakespearovskou tragedii hrají tøi herci za doprovodu (výborného) muzikanta pomocí jednoduchých marionetek s kaírovanými hlavièkami a maòáska, v nìj se promìní
titulní hrdina. Loutky jsou prostøedkem typizace a tudí i vnitøní zkratky. Ústøedním jevitním objektem a takté ústøední metaforou je klec, do ní jsou na samém zaèátku zavøeni
pochytaní ptáèci a brzy po nich i vichni hrdinové hry; vlastnì nìkolik klecí, které se
postupnì na sebe vrí, jak Richard postupuje èím dál vý. Inscenátoøi se pokouí zhustit
Shakespearovu hru do zkratkovitého modelového podobenství - co ostatnì pøi uití loutek ani jinak být nemùe. Základní kostra bezohledného draní se nahoru za cenu mnoha
vrad byla oprotìna od psychologických nuancí a posunul se na hranici groteskního
hororu s momenty silné atmosféry, spoluvytváøenými i zajímavou prací se svìtly. Slovní
høíèky tu témìø nejsou, humor tu není východiskem a cílem absurdní grotesky, ale prostøedkem k sdìlení tragedie.
Richard 3 se snaí sdìlit nejen základní motivické linie, ale také téma èi pøesnìji
jedno z moných témat Shakespearovy pøedlohy. Tìch se v inscenaci signalizuje nìkolik.
Mottem a závìrem je vyzdvieno téma èlovìka, který po sérii vrad zùstal sám a nemá
komu vládnout; ale tohle téma nemá protiváhu - pøesnìji øeèeno dramatické napìtí mezi
touhou vládnout a tím, e nakonec nemá komu, je statické, stále stejné, dalími vradami

se nerozvíjí a prùbìh zbavování se soupeøù je pro nì jen lineární výplní bez jakéhokoli
vývoje, zvratù èi alespoò obmìn. Pak je tu téma vyøèené Richardem hned v expozici:
Jsem tak hnusný, protoe jsem tak znetvoøený, nebo jsem tak znetvoøený protoe jsem
tak hnusný? Vnìjkovì je to vyjádøeno tím, e s rùstem poètu jeho zloèinù roste i jeho
hrb, èi s rùstem hrbu pøibývá i zloèinù - ale to není akcentováno tak, aby si toho divák
viml a nemá to ani odezvu v gradaci Richardových èinù. Dalí téma, které je v inscenaci
naznaèeno je moná nejzajímavìjí: jsou Richardovy èiny opravdu jen výsledkem jeho
pøírodou utìdøené tìlesné i duevní zrùdnosti, nebo mají i konkrétnìjí a komplikovanìjí motivace, a jsou tudí do jisté míry oprávnìné? V tomto smìru je nejdál situace
s nesnesitelným princátkem. Chybí vak rozrùznìné motivace u dalích konkurentù
a téma si protiøeèí s obìma pøedchozími.
Nemá-li zùstat jen u ánrového obrázku vrad a podlostí lineárnì øetìzených a oèekávatelných od prvého do posledního okamiku, musí tu být nìco, co se vyvíjí, èi teprve
postupnì vyjevuje, co je otázkou, co se øeí, co se odhaluje a ústí v urèitý závìr. To
ovem vyaduje novì vybudovat pøesnou a zøetelnou motivickou strukturu, jasnì øezané
a vzájemnì odliné typové postavy, které vùèi sobì a hlavnì vùèi Richardovi vytvoøí
kontrastní typy (s vlastními motivacemi), je na nìj vrhnou z rùzných stran svìtlo a dají
nám poznat, jaký je a hlavnì proè a k èemu to vede. Zatím se výraznìji profiluje jen
princ - jako nesnesitelné, uvanìné dítì, které si ve svém vztahu k Richardovi ani
v nejmením neuvìdomuje, jak je jeho láska bezohledná a jeho chvála Richardových
pøedností krutá. Jen tady je zøejmé proudìní siloèar mezi Richardem a jeho okolím.
Jinde zùstává toto okolí pasivním a nijak nemotivuje dìj a neformuje hlavního hrdinu.
Pøi premiéøe se ádoucí stavba objevovala jen v náznaku. Pomìrnì dlouhá, sloitá,
nepøehledná a z hlediska svého úèelu tedy nepøíli funkèní expozice spíe zavádí, ne
aby v ostrých konturách uvedla do situace a sdìlila, kdo je kdo. Ji tak sloitá Shakespearova hra dostává naopak jetì nìkolik dalích rovin. Krom metafory s ptáky a lidmi
v klecích v expozici vyslechneme jetì prvou èást ansonu èerné koèky a v dlouhém
vyprávìní se dozvíme o èlovìku, který zjistil, e celý pøíbìh je vlastnì o nìm a e je
v mìstì sám. Znám Richarda III., ale pøesto (u proto, e netuím, co z nìj inscenátoøi
chtìjí pouít a jak) se velmi tìko orientuji i v tak základních faktech, jako jsou rodinné
vztahy mezi postavami, nevím, zda má král vùbec nìjakou moc a proè ne, kdo je vzhledem k ètyøem bratøím princ, jeho Richard vradí...
Nìkteré otázky pøináí i jevitní prostøedky. Co jsou ty klece, kdo do nich zavøel vechny
postavy a jak to, e Richard se z nich vymkl? A je vùbec tématem Richarda III. klec - tedy
jinak øeèeno jak souvisí význam této metafory s významy hry? A kam se jejich vrením
chce Richard dostat, kdy zaèíná v té nejvzneenìjí - u královského dvora? Úlohu spojnice a volného komentátora tu má bluesová zpìvaèka s textovì, hudebnì i podáním
znamenitým songem o èerné koèce. Ale jaký má vztah k dìji? Je ona sama a její píseò
urèujícím úhlem náhledu na dìní? Za koho mluví, kdo je ona prùvodkynì-zpìvaèka?
Jaký pohled pøináí? A jaký má tato èerná koèka vztah k Richardovì matce, realizované
maòasem bílé koèky?
Inscenátoøi mají pøed sebou stále jetì úkol ujasnit èi upøesnit si, co je hlavním tématem, o nìm chtìjí hrát, a vybudovat èi zpøesnit k tomu jednotlivé postavy, motivace
i akcenty v dìji. Krom nepøíli nápomocné expozice a nezøetelné diferenciace jednotlivých typù je hlavní rezervou mylenkové vyznìní závìru a s ním i tématu, pøed jeho
vyústìním jakoby uhnuli: poté, co Richard vechny povradí a sám se usadí v uprázdnìné kleci, doráejí na nìj uvìznìní ptáèci útrky vìt zavradìných, on prosí o odputìní
jejich poletující due, jedna ho vynese vzhùru, zazní Zemøi - a Richard umírá. Zemøel

skuteènì - jak a proè? A co z toho plyne? Co to vypovídá o Richardovi? Co o dùvodech
jeho krutosti?
Pøes tyto otázky je Richard 3 poctivá práce, pozoruhodná u tím, e Jelínek tu prohlubuje svou poetiku absurdní, komicko-tragické grotesky o tóny jednoznaènì tragické, jakkoli zdánlivì smìné. Je cenná i nepøehlédnutelným úsilím o sdìlení tématu - jakkoli je
zatím zcela nenaplnila. U tvoøivých je vak premiéra jen zaèátkem a lze vìøit, e dobøe
rozehraná partie se promìní v mimoøádnì pùsobivý záitek. (LR)
VRÁSÈITÁ VRTULE Slaný: Krkavci (reie K. Rezková)
Známou folklorní pohádku Sedmero krkavcù zpracovává studentský soubor pomocí
jevitních obrazù, v nich hlavní roli hraje pohybový výraz, výtvarnì pouitý materiál (pøedevím látky) a slovo, a úèinnì ji spoluvytváøí i vynikající hudební sloka. Výrazná stylizace ve spojení s lidskou konkrétností v hereckém výrazu je emotivnì pùsobivá, vytváøí
silnou atmosféru a zároveò pøehlednì sdìluje dìj. Metaforické obrazy jsou stylovì èisté,
rozhodnì vak ne sterilní.
Rezerva je v hloubce a pøesnosti výkladu. Inscenace je rámována mottem Na poèátku bylo slovo - konkrétnì jde o matèinu kletbu, aby se synové, kteøí pøi zadìlávání na
chléb neposlechnou její pøíkaz být zticha, zkrkavèili. Stranou inscenaèního výkladu vak
zùstává tématický význam onoho slova a následnì i stìejní øetìzec tématicky urèujících
dìjových faktù. Toti to, e jak synové svým krkavèením, hateøivou netrpìlivostí a nezdrenlivou snahou domoci se peèeného chleba, tak matka svou prchlivostí poruí øád pøimìøenosti. Nejde tedy o jakékoli slovo a jakékoli prokletí, nýbr o chamtivou netrpìlivost,
jí se chlapci pøipodobòují ke krkavcùm. Ve napravit pak mùe jen po letech bohem
daná dcera (Bohdanka), která se narodí vlastnì jako následek matèiny viny a nástroj
nápravy. A napravit, uvést ve zpìt do øádu mùe právì a jen tím, e vrchovatì naplní to,
co bratøi a matka poruili, nedodreli, a co je pro enské hrdinky pohádek urèující: trpìlivostí, ochotou projít utrpením pro vytèený cíl, vytrvalostí a pokorou pøi dlouhém a bolestném hledání bratøí i pøi plnìní úkolu zhotovit pro nì od zasetí, pøes sklizeò a spøedení
vlákna a po poslední steh, koile, je by jim vrátili èlovìèenství. Co je jetì zavreno
závazkem, vztahujícím se právì k tomu, èím se bratøi i matka provinili - nepromluvit po
celou tu dobu jediné slovo. Tato poslední podmínka se pak v pohádce stane podmínkou
vskutku nejbolestivìjí, nebo nìmá Bohdanka nemùe ani projevit svou lásku k mui,
jen si ji vzal za enu, ani se bránit proti naøèení sestry, je ji pøivede a na hranici.
Vìnuji této tématicky i dìjové ústøední èásti pohádky tolik pozornosti proto, e právì
ona není v inscenaci jetì dostateènì naplnìna. Motiv strastiplného hledání bratrù chybí
úplnì, trpìlivé pìstování lnu (v nìkterých variantách pohádky jde dokonce o kopøivy)
a ití koil probìhne takoøka hladce, ani ve vztahu k manelovi k velkému vnitønímu pnutí
pro Bohdanèino mlèení nedochází a také tlak prchajícího èasu pøed dokonèením koil
není pøíli akcentován. To je rezerva k naplnìní významové i emoèní síly inscenace u
proto, e právì trpìlivost a pokora je skuteèné téma této pohádky, je nesou vechny její
hlavní postavy: bratøi, matka i Bohdanka.
I tak je to vak inscenace krásná a pùsobivá, s øadou silných metaforických momentù
(narození Bohdanky, odhození dítìte aj.), èistá a naplnìná zøídka vídanou dùstojností
a úsilím o jevitní sdìlení pùsobivé lidové pohádky. (LR)
Divadlo dìtem, ètvrtletník DDD, vydává Spoleèenství pro pìstování divadla pro dìti a mláde DOBRÉ
DIVADLO DÌTEM, Chopinova 2, 120 00 Praha 2, tel.: 222 726 335, e-mail: osDDD@seznam.cz
Toto èíslo vylo k 1. letnímu dni, 21. èervna 2008 za podpory Ministerstva kultury. MK ÈR E 15172.

