Døevìná soka, kterou aman pozdvihuje a lidé se jí klaní v oèekávání,
e jim pomùe, Morana, kterou házejí do ohnì èi do vody, aby se zbavili
zimy a urychlili pøíchod jara, nebo panenka, ji dítì ve høe utìuje, aby
neplakala, figura, s ní mu pøedvádí Fausta citýrujícího ïábly, maòásek,
kterým paní uèitelka odmìòuje hodné dítko, nebo medvídek, jím terapeut
komunikuje s vystresovanou malou pacientku - to vechno jsou pøedmìty,
které se tak èi onak staly loutkami.
Soudí se, e loutka vznikla jako nástroj magie, rituálních a náboenských úkonù. Moná ale, e jetì pøedtím byla napodobivost v rukou dìtí,
hrajících si s první panenkou (loutkou-hraèkou). e loutka vznikla z potøeby hrát si napodobováním. Loutka jako hraèka patøí dle archeologických
vykopávek ke zdrojùm existence loutky odedávna. Dokázat prvotnost magie èi hraèky nelze. Soudíme jen z analogií s pøírodními národy - ale ty
znají jak magické uití loutky, tak uití loutky jako hraèky.
Èím ale loutka-hraèka dítì pøitahuje?
Èlovìk, zejména bezmocný malý èlovìk, cítí potøebu vytvoøit si model
svìta podle svých pøedstav, a to takový model, který mùe ovládat, a na
nìm si mùe bez reálných následkù zkouet to, co si pøedstavuje. Je to
podobný princip, jako kdy si dospìlý lovec modeluje v magickém rituálu
úspìný lov.
Je nabíledni, e pro dìti je vztah k loutce jako k hraèce urèující. Dítì
má loutku rádo jako hraèku ve vlastní høe u proto, e jakoby pochází
z jeho svìta. Je malá, uchopitelná, vytváøí pøehledný model èlovìka, svìt
se s ní napodobovat i utváøet podle vlastních pøedstav. Je dítìti kamarádem, který nikdy nezklame a zklame-li (pøesnìji øeèeno potøebuje-li si dítì
odreagovat to, za co bylo tøeba potrestáno), mùe ji i potrestat. Loutkahraèka je v jeho moci, èím dítìti vynahrazuje opaèný vztah dospìlých
k nìmu.
Zároveò v ní vak zùstává i fascinace magické povahy: evidentnì neivá vìc se chová a jedná jako ivá; dìti kolem jednoho dvou let nìkdy
dokonce loutku pøijímají velmi opatrnì, s obavami, plynoucími z nepochopitelnosti tohoto faktu. Loutka není pro dítì zdaleka vdy a od zaèátku jen
milá hraèka. Malé dítì pøed ní mívá respekt, cítí nejistotu... Je to neivé
a chová se to jako ivé, je to podivné. U dítìte stále pøetrvává fascinace
pøírodního èlovìka: magie oivlého døeva, v nìm je i (a pøedevím) kus
hrùzy. Souvisí to s vìkem i s individualitou dítìte. Záleí na tom, zda je dítì
u schopno rozliovat realitu ivota a fikci napodobivé hry, tedy mít hráèský odstup èi odstup divadelního diváka, vìdomého si rampy, je realitu
a fikci oddìluje. V pøípadì loutky tedy také na tom, zda opustilo stádium
fetiismu (víry v nadpøirozenou moc pøedmìtù) a je si jisto neprostupností
mezi svìtem mrtvým a ivým.
Ale proè v nejmením dítìti (do dvou tøí let) vyvolává loutka tyto rozpory, zatímco s medvídkem èi panenkou si bìnì hraje? Nebo také jinak: má
takový respekt ke kadé loutce? Zdá se, e nejisté je pøedevím tam, kde
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se loutka blíí realitì nad míru jeho schopnosti rozliit ohroující skuteènost od pouhé
fikce. Antinomie, základní protiklad loutky jako neivé hmoty (døevo, papír), vypadající
(pøípadnì i projevující se) jako ivá bytost, se v tom pøípadì projevuje jako zápor.
Vìtina jmenovaných kladù (i záporù) se pøenáí i do vztahu k loutce jako prostøedku divadelního sdìlení.
Aèkoli divadelní loutka nebyla pùvodnì urèena dìtem (poklesla k nim a v 19. století),
pro dìti její klady umocòuje i fakt, e je spojnicí s divadelními druhy a ánry, je mají dìti
zejména v pøedkolním a mladím kolním vìku nejradìji a je je nejvíc oslovují, pøedevím s pohádkou. Není to nahodilé spojení: jisté zjednoduení a zjednoznaènìní svìta,
zpùsobené zdùraznìním hlavních stránek a potlaèením stránek vedlejích èi rozporných,
odpovídá potøebì poznávání svìta v tomto vìku. Pohádka jí vyhovuje tím, e zobrazuje
základní, archetypální problematiku v základních, archetypálních tématech, postavách
a dìjích; její hrdinové nejsou rozeklané charaktery, nýbr vyhranìné typy. Loutka je vdycky
zjednoduená ve prospìch jednoznaènosti (má výraznou, ve výtvarném zpracování nepromìnnou tváø i postavu...), oproti èlovìku-herci, je vdycky typová.
Dìti dospìlým vìtinou vìøí, ale záhy si uvìdomují dané rozdìlení spoleèenských
rolí. Dospìlí je vedou, pomáhají jim, radí, pouèují, hlídají, naøizují... Jsou souèástí reálného, praktického svìta. Do svìta fikce, fantazie, her musí coby herci teprve pøestoupit vstoupit do role, co neèiní a tak èasto. A vdy, dokonce i v hereckém divadle, jim pøi tom
èouhá jejich dospìlost z bot. Loutka v divadle (ale i pøi pedagogickém èi arteterapeutickém zprostøedkování komunikace) nabízí a odkrývá dìtem svìt, který jim mùe nabídnout a odkrýt jen dospìlý, ale dìlá to ve høe jako malý panáèek, dokonce jetì mení, ne
jsou ony samy. Je-li o nìco hloupìjí ne samy dìti, dává jim slastný pocit pøevahy, je-li
o kousek chytøejí, ukazuje jim cestu, ani by je zahanboval, a umoòuje jim tak ztotonit
se s malým hrdinou. Pøitom vytváøí model svìta, je je pro dìti srozumitelný, pøehledný
a uchopitelný. Proto dìti loutky mají rády (dokonce i tehdy, hraje-li se s nimi patné divadlo, na co mnozí loutkáøi høeí).
Pro dìti (hrající si i hrající s loutkou, stejnì jako loutku sledující) je velkou výhodou
také externalizace role. Hrající si dítì i hrající dospìlý v loutce staví své pøedstavy mimo
sebe. Loutka nemluví, nejedná za mì, její jednání není mé jednání - jsem za ní svým
zpùsobem schován a tak se nemusím (a u jako hráè èi jako herec) ostýchat a také
ostych nevzbuzuji. U nìkterých druhù loutek a pøi nìkterých zpùsobech hraní loutkového
divadla dokonce ani nejsem vidìt, zùstávám skryt za paravanem èi výkryty.
Navazování kontaktu pomocí loutky je o to snazí, e odpadá bìná nejistota a ostych
pøi setkání s cizím dospìlým èlovìkem. Kontakt s dítìtem nenavazuje pøímo dospìlý
èlovìk, pøedstírající, e je princ, nýbr princ sám (loutka, jí nelze podezírat, e si po
pøedstavení pùjde dát tlaèenku s cibulí). A to navzdory faktu, e dítì si pøi høe (vlastní
i sledované) stále uvìdomuje obì roviny, které tu jsou: rovinu fikce (mluví k nám princ,
jeibaba èi král...) a rovinu reality (je to pøedmìt, kus døeva, látky, kùe, kterým nìkdo
hýbá a mluví za nìj). Známe ze ivota pøíhody, kdy dítì zamíchá vaøeèkou polévku
a pokraèuje ve høe, v ní je tatá vaøeèka princeznou.
Samozøejmì, e zvlá dnes, kdy jsou dìti zvyklé dostávat v televizních a filmových
poøadech kouzla, zázraky a neuvìøitelné skuteènosti pøedvaøeny a naservírovány na
zlatém podnose naturálnosti, obdivují mnohé hlavnì co nejopravdivìjí divadlo. Pøenos
významù, metafory èi symbolika jsou cizí a nevítané jevy, divadelní znak je neznámý
pojem, ve je to, co je: to není maminka, ale vaøeèka, ten pán není pejsek, ale pán - kdy
u pøijde pejsek a koèièka?

Na druhou stranu i dnes, kdy víme, e moné je vechno, e z naí øeèi lze vytvoøit
i to, co jsme nikdy neøekli, e mùeme být na fotografii èi obrazovém záznamu zetíhleni,
ztlutìni, vyehleni èi pomuchláni, promìnìni na nìkoho jiného èi vymazáni, kdy mùe
být poèítaèovì animováno bezmála vechno na svìtì, a vytvoøeno tak nìco, co dosud
neexistovalo, pùsobí magie toho, e zjevnì neivé se pøed naima oèima hýbe a jedná
jako ivé, èi kouzlo toho, e loutkový èlovìk se mùe bez jakýchkoli pøístrojù vznáet,
propadat, být pratìn palicí a zatluèen do rakve a zase vstát...
Loutkové divadlo vládne svébytnými kouzly, ale reprodukovat realitu nikdy u ze své
podstaty dokázat nemùe. A otázka je, je-li právì toto parketa, na ní by s filmem mìlo
soutìit divadlo, a také zda to, co dìtem takovýto film èi televize nabízí, je vechno, co
potøebují. Pro mì je odpovìdí na obì otázky ne.
Dìti si hrají stejnì rádi s klacíkem neopracovaného døeva jako s dokonalou barbienou. Potøebují toti jak modelové potvrzení toho, e svìt a jevy v nìm jsou takové, jak je
znají (divadlo jako stvrzující model svìta, pøedvádìjící to, co je v nìm typické a tedy
srozumitelné), tak na druhé stranì vìdomí, e svìt je promìnlivý, e máme monost jej
zmìnit, ba vytvoøit, e nae postavení v nìm není jen postavení pasivního pozorovatele
èi objektu (divadlo jako hra se svìtem, promìna svìta). Dítì potøebuje jak poznávat
a poznané si stvrzovat, tak i svìt ve høe vytváøet podle svého a promìòovat.
Vztah dìtí k druhu loutky a míøe její iluzivnosti, je závislý nejen na vkusu a návyku
(co jsou do mnohdy jen dva názvy pro toté) toho kterého dítìte, ale i na jeho vìku.
Zatímco u nejmladích pøevauje spíe potøeba ovìøovat si svìt, stvrzovat, upevòovat
vìdomí, e je takový, jak jejich dosavadní zkuenost napovídá (vzpomeòte, jak dìti milují
opakování a jak pedantsky vás opravují, kdy v známé pohádce pozmìníte by i jen
slùvko), u starích roste na významu potøeba tento svìt promìòovat, obmìòovat, být
v nìm aktivním subjektem, hrát si s ním. A v jetì starím vìku vìcnosti pøichází potøeba
vidìt za kulisy jevù, odhalit mechanismus jejich fungování, a také potøeba ovìøovat
hodnovìrnost divadelního obrazu mírou iluzivní shody s podobou reálného svìta.
Nemyslím si tedy, e dìti chtìjí vidìt jen realistickou napodobeninu skuteènosti, e
jedinou èi nejlepí cestou k tomu je iluze kukátkem vyøíznutého svìta naplnìného co
nejdokonalejími napodobeninami èlovìk, potamo marionetami. Myslím, e dítì, je
pøijme loutku jako souèást své vlastní hry (hraní si), bere ji i jako souèást hry, kterou mu
pøedvádí loutkoherec. e ne-iluze dítìti nebere záitek z iluze, která vzniká a v jeho
mysli, pøièem je si stále vìdomo toho, e nejde o skuteènost. Dítì, které tuto dualitu
v sobì nemá, buï si divadlo vùbec nemùe uít (není-li schopno uvìøit), nebo má poruchu, s ní je záhodno navtívit lékaøe (není-li schopno poodstoupit). Je pøeci známo,
s jakou snadností dìti hru (tu vlastní i tu pøedvádìnou) opoutìjí èi do ní zas vstupují,
kdy maminka zavolá z kuchynì, e obìd u je na stole a oni mají buï vrátit ke høe
vypùjèenou líci nebo opustit prince, který právì vsedá na kùò.
Herecké divadlo má vdy blí k stvrzení skuteènosti. Loutkovému divadlu je vlastní
hra, hravost, promìna obrazu svìta do uchopitelného modelu, monost realizace nemoného, rozíøení moností èlovìka. Proto také loutkové divadlo bylo cítìno jako ménìcenné a herecké divadlo jako pravdivé v dobách, které byly zamìøeny na jevovou
ivotní hodnovìrnost, na exaktnost vìdy a realistiènost zobrazení, zatímco loutkové divadlo triumfovalo v dobách usilujících o vystiení nadjevových, podjevových, èi fantazijních
skuteèností i básnicky zobrazovaných, pouhým okem neviditelných sil. A nepøestalo být
oceòováno tìmi, kdo potøebují svìt nejen poznávat takový, jaký je, ale i vytváøet a pøetváøet jej podle svých pøedstav. Dìtmi pøedevím.

Loutka má tedy funkce magické, rituální, náboenské, kde vichni jsou aktivními úèastníky snahy ovlivnit realitu, funkci hraèky, nástroje hraní si, nápodoby bez utilitárního cíle
a rovnì bez divákù, i funkci estetickou - divadelní pøedvádìní, pøi nìm jsou na jedné
stranì pøedvádìjící loutkoherci, na druhé pøihlíející diváci, a cílem u není ovlivnit realitu, ale pobavit. K tìmto tøem funkcím brzy pøibylo i uití loutky pro ozvlátnìní, pøipoutání (èi odpoutání) pozornosti nebo dokonce oklamání pro nejrùznìjí úèely: u ze
støedovìku máme doklady o loutce v rukou rùzných mastièkáøù a jiných arlatánù, a rùzní
Santa Clausové pøed obchody apod. ukazují, e tomu jetì není konec. V lepím pøípadì
je dnes takto pouívána loutka ve funkci pedagogické, kde její magická síla, blízkost
hraèky dìtem i prvky pøedvádìní smìøují k ovlivnìní dítìte ve snaze vychovávat a vzdìlávat je coby partnera-pøihlíejícího. A také ve funkci arteterapeutické, vlastnì variantì
pedagogického postupu s cílem ovlivnit psychosomatický stav pacienta.
Pedagogické pùsobení má dva cíle: výchovný a vzdìlávací. Ve výchovném jde
o nalézání, poznávání a osvojování si vzorcù sociálního chování, ve vzdìlávacím o nalézání, poznávání a osvojování si znalostí a dovedností (dnes by se øeklo kompetencí).
Zpùsoby nalézání, poznávání a osvojování jsou tøi:
1. pouèením = abstraktním sdìlením hotové hodnoty, pravdy èi zákona: Kdo jinému
jámu kopá, sám do ní padá; nebo Neèiò druhému...,
2. obrazem, vyvozením si poznání z obrazu = aktivním pozorováním a posuzováním,
pøíbìhu, z kterého si poznání sám zformuluji ve své mysli,
3. zkueností, vlastním proitkem = sám situaci, z ní poznání vyplývá, zaiji na
vlastní kùi, aktivnì se v ní rozhoduji a jednám, a to:
a) autenticky v ivotì, nebo
b) na modelové, umìle navozené situaci dramatické hry (ta mùe být i cestou k tvorbì
divadelní inscenace), je tuto zkuenost zprostøedkuje.
Loutka mùe fungovat ve vech tøech zpùsobech pedagogického pùsobení:
Mùe zprostøedkovat pøímé pouèení - zcela jednodue tím, e je nesdìlí paní uèitelka
(èi terapeut), ale loutka. Je to a primitivní pøípad, ale kupodivu funguje jako ozvlátòující
postup dokonce i u naivních èi prostých spoleèenství, nato pak u meních dìtí. Do hry tu
vstupuje jak externalizace problému mimo pøímý vztah uèitel - ák, tak i citové a estetické vazby dítìte vùèi loutce.
Nezpochybnitelný je pedagogický úèinek uití loutky v divadelním obraze, a u je tu
pedagogické pùsobení vedlejím èi hlavním, cíleným efektem.
Bezprostøední autentickou ivotní zkuenost nelze pedagogicky instrumentalizovat
nièím, tedy ani loutkou. Pro modelové navozování a tím získávání zkueností, obsahujících i aktivní øeení v rámci dramatické hry, jí je dítì úèastníkem, má loutka výhodu
i nevýhodu v podobì zprostøedkovanosti. Pøítomnost mezistupnì loutky je negativní stránkou (nemohu zaèít jednat sám, ale skrze loutku), v podstatì tentý fakt má vak i pozitivní
stránku, jí je externalizace (nevystupuji v situaci sám za sebe, nýbr prostøednictvím
loutky).
Loutka je tedy i v naí dobì pøeplnìné technickými vymoenostmi plným právem
prostøedkem, jen má ve vech svých funkcích pro dìti magickou pøitalivost a pùsobivost.
Ludìk Richter

V ÈEM VIDÍ SÍLU LOUTKY
A PROÈ JI MAJÍ TAK RÁDY DÌTI?

Paradoxy loutkového divadla
Loutku, která nehybnì leí, vnímá dítì jako hraèku. Vezme-li ji nìkdo jiný do ruky
a hraje s ní, vìtinou se dítì lekne, bojí se, vnímá ji jako oivlého tvora a k loutce pøistupuje opatrnì, nedùvìøivì, a bázlivì a dlouho trvá, jedná-li se napøíklad o marionetu, ne
se k ní pøiblíí. A kdy ji vezme za ruku, je to jakoby bralo za ruku dospìlého èlovìka.
A slyí-li hlas vodièe, vnímá jeho slovo jako slovo loutky. Marioneta je dítìti nejblí právì
pro tu svou zmeneninu èlovìka. A marionetové divadlo je, podle mého názoru, také
dìtskému chápání nejblií. Hrané v kukátku, je to mikrosvìt, kterému dítì vìøí, má jej
nejradìji a dokonce i vìtí dìti jej oznaèují za jediné správné divadlo. Je to pro dítì
mikrosvìt svìta dospìlých. Vidí v nìm asi samy sebe a ztotoòují se s ním. Splní-li
ovem podmínky, e pøedstavení je èitelné a pro nì srozumitelné. Loutka dítìti svìt dospìlých pøibliuje a vykládá mu ho.
Jako malý kluk jsem chodíval pravidelnì na sokolské divadlo. Pamatuji se na to
s jakou úctou jsem hledìl na jevitì, kde se hrálo a jak jsem proíval pøíbìh a miloval
hrdiny a samozøejmì Kapárka. Vìøil jsem tomu skrze pøíbìh a skrze ty hrdiny, by
byli kadou nedìli stejní. Moná i právì proto. A mám pocit, e chápat hrdinství, mì
nauèilo právì loutkové divadlo. By sokolské, nezkazilo mne. Pamatuji se na záitek, který jsem míval, kdy jsem el za setmìní z divadla domù a za rozsvíceným
oknem jsem vidìl, jak herci vìí svoje loutky do skøínì a oèarovanì jsem na to hledìl
a vùbec mi nevadila to prazvlátní situace. Zase jsem pøítì proíval za jejich pomoci
dalí, nový pøíbìh. Hlas Kapárkùv, jako bych slyel i teï. Byl to známý hlas, nebo
byl kadou nedìli stejný a z mého dìtského hlediska dokonalý.
Vidìl jsem v minulém týdnu pøedstavení Luïka Richtra Tøi zlaté vlasy dìda Vevìda. Hrál své pøedstavení pro dìti asi z páté tøídy. Kultivované pøedstavení v osobité
Richterovì zkratce diváky zaujalo. A kdy jim Ludìk nabídl po pøedstavení prohlídku
loutek a pùjèil jim je do rukou, hrnuly se dychtivì vechny dìti a hrály si s loutkami.
Chtìli si zkusit oivit také tu loutku, kterou pøed chvílí vidìli, loutku, která jim vyprávìla pøíbìh, který je zaujal nejen hrou loutek, ale také svojí úrovní, nebo je nutil pøemýlet. Adresa zobrazení byla tedy úmìrná vìku chápání dìtí. Byla srozumitelná
a navíc byla umìlecky ozvlátnìná.
Je listopad a já trávím nedìle v Libèanech, kde probíhá loutkáøská pøehlídka souborù,
které hrají pro dìti. Soubor nejblií dìtem vybírá dìtská porota, sloená z dvaceti dìtí
místní koly, které tu zastupují vechny vìkové kategorie. Je zajímavé èíst soudy porotcù o pøedstaveních. A odtud vím, e jako správné divadlo zde chápou právì to marionetové, hrané v kukátku. Také nejvíce hlasù dostávají právì tato pøedstavení. Libèany jsou
vìtí vesnice nedaleko mìsta. Nedaleko Hradce Králové. A místní dìti mají právì nejvíc
zkueností s divadlem právì z této listopadové pøehlídky. Ne, nefandím jen marionetám.
Fandím dobrému loutkovému divadlu, ale chci tím øíci to, e divadlo v kukátku hrané
marionetami má cestu k dìtem usnadnìnou. A podle mne, právì pro ten mikrosvìt, pro
ten zmenený obraz svìta, který dìtem svìt okolo nás pøibliuje natolik, e se v nìm
snáze orientují, a pravì pro to loutky milují. A získávají povìdomí o cenì morálních hodnot, pokud se ovem o nich v divadle hraje. A mìlo by se hrát. Loutka je dobrý uèitel. Ve
slovì i ve výrazu - tím mám na mysli i kvalitu jejího výtvarného øeení.

Jde mi o dobré loutkové divadlo, které nese vechny atributy dobrého divadla.
Hledám v pøedstaveních srozumitelný pøíbìh, téma, stylizaci hereckého projevu, pøimìøenou zkratku pøedlohy, správný temporytmus v øeèi, vztahující se k tématu, a stejnì
i ve vedení loutek. Hlavnì kultivované slovo, významovì i výrazovì sdìlované a pouívané, které se zrovna teï moc nenosí. V tom tedy vidím divadelnost loutkového
divadla a jeho zvlátnost i v tom, e kdy je dobré, mùe svojí specifikou a svými
výrazovými prostøedky pøináet dobrý, ale i svým pojetím zvlátní dramatický záitek.
A e tìch jeho pozitiv a pøedpokladù dnes vidím tak málo, to mne uvádí do hluboké
skepse o jeho souèasnost i budoucnost.
Nevím jestli jsem zodpovìdìl pøesnì kladenou otázku. Ale alespoò jsem nastínil
okolnosti, za kterých loutka pro dìti a vlastnì i pro mne, funguje jako nezastupitelný
prostøedek výchovy umìním, pokud samo pøedstavení respektuje dítì jako diváka.
Jan Merta
Proè mají dìti rády loutkové divadlo? A mají? Já kdy jsem byla malá, tak jsem
loutkové divadlo nesnáela. Tedy aspoò to, které jsem vidìla v televizi. A jiné jsem
neznala. Dnením dìtem se líbí kdeco - v televizi, v kinì, na poèítaèi i v divadle.
V naem divadle Trám máme s loutkovým divadlem pro dìti moc dobrou zkuenost,
ale netroufnu si tvrdit, e vím, proè se jim líbí právì loutkové divadlo. Snad e jim
pøipomíná hraèky, bývá humorné, má kouzlo, tajemství..., co já vím? (A navíc bývají
loutky málokdy vìtí ne dìti, co se u divadla hraného dospìlými dá vidìt málokdy...
pro loutky jednoznaèné plus.)
Jana Mandlová
Nejprve nìkolik vzpomínek.
Jako malý prïola jsem v paláci Akropolis vidìl loutkovou pohádku Princezna Èárypíe. Stále mám v mysli zaseknutou nespravedlnost, která mnou tehdy otøásla. Jak
to, e princezna poèmárala takovou hromadu papíru, a já, syn papírníka, jsem
s papírem musel etøit?
Na jednom amatérském loutkovém pøedstavení si Kapárek èetl z kouzelné knihy. Jedno kouzlo zkusil. Poruèil, aby se vznesl stùl. Stùl se vznesl a v hlediti se z této
nenormální situace rozplakalo dítì.
Na svìtové premiéøe a derniéøe pøedstavení Vítìzství lásky II. jsme nechali loutku zlého draka zahynout. Protoe to byla loutka veliká (vyrobená z balónkù naplnìných héliem), byl drak znièen elektricky odpáleným ohòostrojem. Pìtiletý vnuk Mikulá
mi jetì po mìsíci vyèítá zabití draka (kterého vidìl vyrábìt) a stále jetì pøemýlí,
jak by to mohlo být jinak.
Vzpomínám na omámení, které se mì zmocnilo pøi kdysi dávno spatøeném dokonalém vedení varietní loutky.
Z tìchto nìkolika málo zdánlivì zcela nesouvisejících pøíkladù si dovolím vyvodit,
e:
- ono okouzlení nìèím, co se náhle a nepøedpokládanì pohybuje a reaguje na okolí,
ke kterému si vytváøí vztah, mùe vykolejit jak dítì, které má málo ivotních zkueností, ale i dospìlého, který se chce dívat a vnímat,
- ono okouzlení je moná nahlédnutím do jiné reality, do reality, kterou nìkterý dospìlý nejen nedokáe vnímat, ale kterou pøehlíivì (z nadhledu své pomíjivé zkuenosti) neguje. A protoe dítì má zkueností málo, pøedpokládám, e onu jinou realitu
pokládá za skuteènost.

To ve bylo jen takové plácání. Ten nejdùleitìjí dùvod pro který jsou nejen dìti ale
i dospìlí ovlivòováni a okouzlováni magií loutky je obecnì znám. Lze si ho napøíklad
pøeèíst i v prvním odstavci knihy Magie loutky Henryka Jurkowského (nakladatelství Studio Ypsilon, Praha 1997). Dovolím si z nìho pouít dvì prvé a èást poslední vìty: Loutka
se v lidské kultuøe vyskytovala vdycky. Nejdøív se objevovala v rituálech prvotních spoleèenství... - je tøeba øíci, e rituál vdy usiloval o smíøení protikladù pøírody, vyjádøených
pøedevím protikladem ivého a neivého.
Domnívám se, e síla, která øídila a ovládala ivot naich pra-prapøedkù, nás stále
jetì ovládá. Je to v nás zasuté, schované, pøipravené, neustále aktivní. Dítì, které si
kolem sebe dosud nevytvoøilo betonovou slupku vednosti, nezájmu a nevímavosti, je
na tuto sílu - loutku - pochopitelnì citlivìjí ne vìtina dospìlých.
Proto nikdy nebude loutka dìtem lhostejná. Budou jí mít rády, budou se jí bát, budou
jí pozorovat, budou si s ní hrát, ale nikdy jí bez povimnutí neminou.
Josef Brùèek
Loutka a dítì
Netroufám si hodnotit cosi oèima dneního dítìte Co my mùeme vìdìt o tom, co
se dìtem honí v hlavì, kdy jim my dospìlí nìco pøedvádíme? Vzpomínám na svá
dìtská setkávání s loutkou Nejvíc mì bavilo, e se pohybují bez viditelného vedení,
e mluví a nìkdy se i nìco dìje. Byl to pro mì zázrak. Po pøedstavení jsem si doma
vechno hrála znovu, jedno èím, klidnì i jídlem pøi veèeøi
Co oceòují dnení dìti na loutkovém pøedstavení, v dobì poèítaèové grafiky, rychlých
videoklipù a pøebarvených bezduchých televizních animovaných seriálù? Moná tu jednoduchost: ten je ten a ta je ta, dobro a zlo je jasnì vymezené, jednání hrdiny srozumitelné - tedy zázrak. Vídám dìti hrát si s hraèkami, které oívají v jejich rukou, nevadí, e
nemají nitì nebo hùlky Vidí, slyí, jednají Kdy to nejsou hraèky, ale tøeba jen palíky,
je to takový malý zázrak. Osvícené uèitelky v mateøské kole vezmou do ruky maòáska
jako prostøedek k dosaení výchovnì-vzdìlávacího cíle Pokud to není didaktický výstup, je to zázrak. estiletá holèièka mìla monost zahrát si s loutkami. Princezna se
hádala s princem, e nese domù zase málo penìz a e se s ním rozvede Zázrak?
Snad pro to vechno mají dìti loutky rády. Loutky mùou dìlat to, co my nemùeme
a naopak dìlají pøesnì to, co my Váím si toho zázraku.
Jarka Holasová
Loutka a dítì nejvíce do devíti let?
Co cítí dnení dìti, jak se dívají na loutku? Urèitì je to individuální. Ale myslím si, e
u vìtiny to nebude moc rozdílné od mých synù vnukù. Vdy jsem si s nimi o tom, co
uvidíme a co jsme vidìli, povídala. Kdy pak zaèali hrát v naem souboru, testovala
jsem je, zdali se jim pohádka, kterou chystáme, líbí a proè.
Jako malé dítì jsem vidìla pár loutkových a èinoherních pohádek. Velice mì to okouzlilo. Vzpomínám, e kdy jsem byla starí, utíkala jsem jednou na loutkové pøedstavení,
o kterém mì sice informovali, ale pozdì. Pøila jsem na konec. Bylo mi hoøko a moc líto.
Pak loutky pøestaly existovat. Aspoò u nás. Bylo to po roce 1948.
Udìlala jsem si sama maòásky. Pomohla mi paní, která divadlo hrávala, a s mou
sestrou jsme hrály na zahradì pro vechny, kteøí se chtìli dívat. Po nìjakém èase jsme
ly hrát do místní mateøské koly a divadélko jsme jim tam nechaly. K loutkám jsem se
vrátila a po zkuenosti v èinohøe a a se svými syny. Chodili jsme do brnìnské Radosti.
Byla tenkrát éra pana Pavla Vaíèka a vidìli jsme spoustu zajímavých pøedstavení.

I kdy nejsem uèitelka (a nìkoho to, pro mì nepochopitelnì, drádí), vdy mì to
táhlo s loutkami víc k pøedkolákùm a k dìtem niího vìku. V souboru jsme se
snaili dramatizovat a vybírat pro dìti veselé pohádky, které nebyly hloupé. Vìtinou
jsme mìli obecenstvo pozorné a v dìtských oèièkách bylo poznat, e se s loutkou
ztotoòují, a e jdou s pøíbìhem. To byl a je pro nás nejlepí pocit a tìstí. Kdybychom do dìtských duièek zaseli jen semínko radosti a okouzlení z loutek, myslím,
e bychom mohli být spokojeni.
Hana Kratochvílová
Proè asi tak nadenì stojíme u pohybujícího se betlému, jsme vlastnì dojati,
pozorujeme malé figury...? Co vlastnì vidíme a cítíme? Co nám probíhá hlavou? Je
toho hodnì, a vstupujeme takto do svìta, který se nám velmi pøibliuje. Bere nás
mezi sebe. Loutka je dìtem blízká urèitì tím, jak snadno ji mohou akceptovat. Mùe
bez pitvoøení zobrazit základní vztahy pøehlednì, jasnì. Je taky tak køehká, malá,
mení ne dítì samo. A nese v sobì humor, vlastnì u tím, e existuje. (Existuje
a neexistuje?) To kadé dítì pobaví. Podotýkám: jen toho potenciálu dobøe vyuít!
Pro dobro dítìte.
Blanka efrnová

PATNÁCTILETÉ DIVADÝLKO KUBA

Petr Mlád - právoplatný a nezpochybnitelný zakladatel plzeòského nezávislého
Divadýlka Kuba - není loutkáø rodem. Pamatuji ho jetì coby amatérského èinoherce a èinoreiséra tøeba v Adamovi, Evì a tøetím sexu. Podezøívám ho, e na loutkáøství pøeel pøedevím kvùli zmnoení moností osamìlého herce. A taky proto, e
tady nael monost uplatnit samu podstatu své bytosti - nekoneèné hraèièkovství,
kutílkovství, radost z monosti uplatnit tolik nápadù a detailù, kolik ho jen napadne.
To ve projevil hned ve svém prvém opusu, sólovém Osamìlém létajícím talíøi,
hraném jetì pod vývìsním títem amatérského D-studia Plzeò. V lednu následujícího roku 1993 pak zaloil Divadýlko Kuba, kde vytváøí inscenace o jednom a dvou
(v Klíèi od království výjimeènì tøech) hercích. Propagaèní materiály se mi snaí namluvit, e Sdruení Elèa znamená EL-loutkové, È-èinoherní, A-alternativní. A jistì by
rády i název Kuba vydávaly za cosi jako Klub Umìøeného BAvièství. Ale Mládovic dìti
Jakub a Elika si o tom myslí své, co se jistì potvrdí, jen co Petr zohlední i svou
nejmladí dceru Barboru.
Buï jak buï, divadýlko se ve zdraví doilo patnácti let a k svým narozeninám
uspoøádalo velkolepou oslavu. Ta zaèala pøedstavením Pejska a koèièky, které by se
mìlo jmenovat buï Pejskovo delirium nebo Pejsek a tøi koèièky, nebo toliké
koèièek (toti tøi ze ètyø, které se v prùbìhu let v inscenaci vystøídaly), se pejskoviMládovi støídavì i naráz zjevovalo a obletovalo jej. Dort peèený v tak velkém obsazení se arci povedl a byl dán v plen gratulantùm. Ti pejska na oplátku obdarovali tu
vìncem buøtù, tu hrstí divadelních výstupù, tu oslavnou písní.
Petr má i nepochybné obchodní a organizaèní vlohy: prodává inscenace (rozumìj výpravy a reie), které ji nehraje (Talíø, Krakono, Èertovské pohádky...), kupuje (tedy pøebírá) inscenace jiných souborù (Èin-Èin od pezinockého Piki, Pletené
pohádky od turnovských Èmukaøù, èást Klíèe od království od svitavského Hudebního divadla), nabízí pøedstavení jako souèást kolních výletù, jeho webové stránky

jsou stejnì vyperkované technickými finesami jako jeho inscenace. A organizátorské schopnosti souboru ukázal také následující Plzeòský pohádkový víkend, kterým
oslava pokraèovala pro veøejnost.
Divadýlko Kuba s oblibou vytváøí poøady komponované z více èástí na principu
volnìjí èi propojenìjí revue: Pasáèek vepøù spojený s Princeznou na hráku, ètyøi
Èertovské pohádky, dvì pohádky v Klíèi od království, pásmo pøíbìhù v Krakonoovi,
ètyøi Pletené pohádky nebo tøi Mòam pohádky. Nìkdy je pojítkem jen spoleèný autor
(Andersen), jindy postavy, prostøedí èi tématika (èerti, Krakono, jídlo) a opìt jindy
jevitní prostøedky, na nì je rámcový pøíbìh jaksi naraen: hudební nástroje v Klíèi,
drátìné loutky v Krakonoovi, vyprávìném dráteníkem (a nyní i jeho enou), pletené
loutky v stejnojmenných pohádkách, jídlo v Mòam pohádkách. Dvì z propojenìjích
inscenací pøedvedlo Divadýlko Kuba i na minifestivalu.
Návtìva pekla aneb Kam èert nemùe (døíve Èertovské pohádky aneb Hodina
èertopisu) je vzdìlávací pøednákou, v ní se od profesora Belzebuba a jeho asistentky Albíny na ètyøech pohádkách a øadì výkladù dozvíme ve o èertech. Jevitními
prostøedky jsou tu tabla rozpohybovaných obrazù, jedna ploná koèka a hlavnì herecké prostøedky tu a tam doplnìné maskou.
V Mòam pohádkách je rámcový spor chutnou a hutnou stravu propagujícího Otesánka Knedlíka s úzkostlivou Dietou Vloèkovou záminkou k pøehrání tøí pohádek,
v nich má nìjakou roli jídlo. Èím se hraje? Jídlem, samozøejmì: zvìteným koblíkem, salámy, jitrnicemi, bábovkou, ale také konvicemi, nabìraèkami, mísami, èi chòapkou s oblièejem a kostýmem Budulínka.
Divadýlko Kuba zahrálo na minifestivalu pro veøejnost znovu i Pejska a koèièku
(tentokrát u jen jednu). Ètrnáct let stará, ale dosud nepøekonaná inscenace je inscenací pøevánì hereckou, stojící vak na principech loutkáøského vidìní a mylení. Je
dodnes nejlepí v tom, jak tu desítky technicko-výtvarných fórkù, vymyleností a udìlátek organicky vyrùstají z obsahu pohádky a zároveò ji stavìjí. Vechny ty vybuchující fajfky, gramofony, které zùstanou viset ve vzduchu, kdy jim pejsek podtrhne
tokrdle, myky, které samy od sebe vylézají z hrnce a mizí v dìrách sýra, vaøeèky,
je se samy toèí v hrnci, teleskopické kosti stlaèitelné na délku, je umoòuje vsunout je do hrnce a dalí a dalí legrácky tu nejsou samolibým zmnoováním prostøedkù ani exhibicí nápadù, nejsou tu jen samy pro sebe èi jako ukázka reisérovy
nápaditosti a scénografovy dovednosti. Petrova poznávací znamení, pøítomná tu v míøe
velké, tu v míøe pøeveliké ve vech jeho inscenacích - kutílkovské hraèièkovství
a technická vynalézavost, stejnì jako humor inspirovaný filmovými groteskami, komediemi, pohádkami a vemi dalími filmovými ánry (jich je Petr nadeným konzumentem) - se tu zatím nejúèelnìji a nejorganiètìji propojily ve prospìch inscenace,
tématu, skuteèného sdìlení.
Pejsek a koèièka byl nesporným vyvrcholním minifestivalu, k nìmu se snaily
pøispìt i dalí pøedkrmy, pokrmy a zákusky: Námoønická pohádka aneb Putování za
pokladem novoborského Divadýlka Matýsek, Lárk Íèièok turnovských Èmukaøù a Snìhová královna praské Divadelní spoleènosti Kejklíø.
Tak tedy vechno nejlepí a za dalích patnáct let (?) nashledanou.
Ludìk Richter

Pro bál Kaplického divadelního léta 1987 sepsal a inscenoval autorsko-dramatizátorský semináø pod vedením Zdeny Joskové a v reii Milady Maatové kousek, jím chtìl
pøiblíit pøítomným, co jest to boule na pøíbìhu, neboli odbíhání od vìci, od tématu, ba
i od pøíbìhu. K potìení a pouèení jej pøetiskujeme i pro ètenáøe ÈTVRTletníku DIVADLO
PRO DÌTI a chystáme se podobnì osvìtlit i jiné nevary divadla - pøedevím toho pro
dìti a dìtmi hraného.

ENCYKLOPEDICKÉ HESLO:
BOULE NA PØÍBÌHU
(rozhmatávací, odboèovací, ideovì dotváøející)
Frantiek Hrubín: KUØÁTKO A OBILÍ
Sbor:
Jak to bylo, pohádko?
Pohádka: Byl jednou jeden domeèek (vichni vytvoøí domeèek) a u toho domeèku pìkný
dvoreèek. (Vichni se zmìní ve dvoreèek.)
Sbor:
Haf, haf... búú... mééé... chrochro... mòau... vrkù, vrkù...
Slepice: Kokokokodák!
Kuøátka: Píp, píp, píp! (Hrnou se ke slepici.)
Pohádka: ila tam taky slepièka se svými kuøátky, èasto je nabádala:
Slepice: Neztrate se, kuøátka, za zahradou mezi poli.
Kuøátka: Proè?
Slepice: Pípala byste...
Kuøátka: Píp.
Slepice: Pípala byste...
Kuøátka: Píp.
Slepice: Noky by vás bolely!
Kuøátka: Píp, píp!
Slepice: Ve vysokém obilí / byl by veèer za chvíli! / Byly by tam bílé ovsy...
Kuøe:
A já bych se zeptalo: Kudy vede cesta do vsi?
Slepice: A ptalo by ses jeèmene!
Kuøátka: Ten si na to vzpomene???
Slepice: Ten si taky nevzpomene...
Kuøátka: Ten si taky nevzpomene.
Slepice: A uvidí tam jeèmínka...
Kuøátka: Ten ví, kde je maminka? / A co ito? Poví mi to?
Slepice: To já nevím. Je mi líto. / Neztrate se, kuøátka, / tam, co je ta zahrádka.
Pohádka: Ale jedno kuøátko neposlechlo, zatoulalo se a zabloudilo.
Sbor:
Ano, ano, pohádko! / Zabloudilo kuøátko / za zahradou mezi poli, / pípá, pípá,
noky bolí. / Ve vysokém obilí / bude veèer za chvíli. / Povìzte mi, bílé ovsy, /
kudy vede cesta do vsi! / Jen se zeptej jeèmene, / snad si na to vzpomene.
/ Kuøe bloudí mezi poli, / pípá, pípá, noky bolí. / Povìz, milý jeèmínku, / jak
mám najít maminku? / Jeèmen syèí mezi vousy: / Ptej se penic, vzpomenou
si! / Kuøe pípá u penic, / nevìdí vak také nic: / Milé kuøe, je nám líto, / ptej
se ita, poví ti to! / Kuøe hledá itné pole, / ale to je dávno holé...

Kuøe:
Proè je holé?
1. sbor: ito roste, ito roste, ito roste, u je zralé, u je zralé...
2. sbor: Kombajn jede, kombajn jede...
Pohádka: Ale ne vdy to bývalo tak snadné jako nyní. Obilíèko se sekalo...
1. sbor: Srpy, srpy, srpy, srpy...
Pohádka: Nebo..
2. sbor: Kosou, kosou, kosou, kosou...
Pohádka: A mlátilo se...
Sbory:
Cepy, cepy, cepy, cepy...
Pohádka: A cepy se nepouívaly vdy jen na mlácení obilí...
Sbory:
Kdo sú boí bojovníci a zákona jeho...
Pohádka: Ale dnes...
2. sbor: Kombajn jede, kombajn jede... (Pone ito.)
1. sbor: itné pole u je holé, itné pole u je holé...
Kombajnéøi (2. sbor): Hele, vole, hele, vole, pole u je dávno holé.
1. sbor: A na suchá strniska / vítr tie zapíská: / Vdy jsi doma za chalupou. /
Slyí? V stáji konì dupou, / kocour ve stodole vrní - / a tvá máma za vraty
/ zob, zob, zobá bílé zrní / s ostatními kuøaty. / Dìkuji ti, itné pole! /
Pozdravuj tam ve stodole! / Koho, milé políèko? / Zrno i to zrníèko! /
A se ke mnì zjara hlásí, / vychovám z nich nové klasy! / A tak mámu
zakrátko...
Slepice: Ty tuláku!
Kuøátka: ...nalo také kuøátko.
Vichni: (píseò a taneèek) Kuøe s mámou za vraty / zob, zob, zobá bílé zrní /
s ostatními kuøaty. / Zob, zob, zob, zob, / zob, zob, zob, zob, / s ostatními
kuøaty.
Kuøe:
Jé!
Vichni: Co je?
Kuøe:
Jé, já jsem je mìlo pozdravovat.

JEDNA

MINIRECENZE

BUBLANINA Vsetín: Zaèarovaný les (autor, reie)
Turistka spìchá po zdaøilém výletu na autobusovou zastávku, musí vak pomoci
Kapárkovi, který hledá princeznu, do toho se zamotá hladový vlk, jen princeznu
a po ní i Kapárka povauje za Èervenou Karkulku, ale natìstí vechno dobøe dopadne a turistka stihne i ten autobus. Dìj neslibuje ádné dramaturgické arcidílo
a ani reijní výstavba úèinnì se vyvíjejícího napìtí nijak neohromí. Ale dvì energií
a nápaditostí nabité dámy z Valaska jej naplnily plnokrevným a pøitom vkusným humorem poèínaje uitím chvìjivé víceznaènosti slov a vìt, pøes výborné, pøesnì dávkované gagové herectví a nápaditou tvorbu situací, a po vtipnou scénografii (snad
jen ta jetìrka-drak by nemusela být z rodu gumových a návìtí autobusové zastávky, stejnì jako hrad by nemusely od zaèátku trèet po stranách paravánu, kdy mají
být pøekvapivou pointou a na samém konci). Tahle inscenace vás i vae dìti rozhodnì pobaví. (LR)

TØI

MIDIRECENZE

DIVADLO A. DVOØÁKA Pøíbram: Na skle malované (autoøi E. Bryll, K. Gaertner,
reie M. Pacek)
Klasický muzikál Na skle malované, který s nadhledem a humorem zpracovává legendu o Jánoíkovi, se poprvé hrál ve varavském Polském divadle a dosáhla témìø
esti set repríz. V èeskoslovenské premiéøe ho uvedlo roku 1972 státní divadlo v Brnì
pod názvem Zbojníci a andáøi. Od té doby se objevil v mnoha èeských i slovenských
divadlech. Z tìch nejúspìnìjích je tøeba jmenovat pøedevím inscenaci Karola Zachara ve Slovenském národním divadle, která byla na repertoáru neuvìøitelných 30 let (19742004), dosáhla 650 repríz a to stále s Michalem Doèolmanským v hlavní roli. Velkého
úspìchu se doèkalo i první praské nastudování z roku 1977 v Divadle ABC v reii Richarda Mihuly a choreografii Pavla moka s Viktorem Preissem v hlavní roli. Tolik z historie tohoto hudebnì-dramatické zpracování legendy o Jánoíkovi, její kolorit, vycházející
z lidových maleb na sklo dotváøejí i postavy Andìla, Ïábla a Smrti.
Pøíbramské Divadlo A. Dvoøáka nabízí svým divákùm nové, velmi kvalitní zpracování
tohoto muzikálu. Tvar inspirovaný lidovým divadlem a folklórem vùbec je zde pøedevím
kvalitnì obsazen generací mladých hercù. Jejich hudební a pohybová výbava je obdivuhodná. Píi-li tuto recenzi pro ètvrtletník Divadlo pro dìti, zamýlím se pøedevím nad tím,
zda nabízí inscenace nìco dnením mladým divákùm. Pøíbìhuprostý jevitní spor mezi
andìlem a ïáblem o to, kam vlastnì Jánoík patøí, se zdá být slabou látkou. Ale um,
s jakým pøistoupila reie i choreografie k nastudování je zárukou dobré zábavy. Kromì
toho lze vidìt mimoøádnì zajímavé taneèní a pìvecké výkony mladého souboru. Pøíbramské Na skle malované si jistì najde své diváky i mezi mladými. (JF)
DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU Brno: Nesnesitelná lehkost jízdy (autor a reie
J. Jelínek a kamarádi)
Trojice trochu u stárnoucích klukù se schází kadý ètvrtek u nìkterého z nich hrát
ipky. Kadý má své mouchy, hranièící nìkdy a s nesnesitelností: silácky jeitný Vojta, citlivý nemotora Jindra i hravý naivista Martin. Ale pøece k sobì tíhnou a vracejí se.
Ty monotónní ipky, je snad nikdy ani nehodí, jsou moná obsahem celého jejich
ivota. A kdy se Jindrova sousedka ocitne v nemocnici, objeví v jejím bytì jiný svìt.
Byt je prázdný, nebo teta se v touze po prostoru, po volnosti zbavila veho. Jen
uprostøed trùní kolo (ve skuteènosti jakési monstrózní trojkolo) - symbol klukovské
svobody, snìní, rozletu - a trojice se na nìm vydává na malièkou projíïku, na projíïku po celém svìtì, na projíïku fantazií. Ne nadarmo a ne náhodou se tu objevuje
citace z Trnkovy Zahrady, kde kluci namáhavì hledají klíè od elezné brány, a zjistí,
e staèí zatlaèit prstem, nebo je odemèeno. Teta èi snad duch tety vítìzí a v samém závìru se smíchem ovládne vyprázdnìný prostor a odhodí na zem hrst zapomenutých ipek.
Takto vyloeno - by moná patnì pochopeno - je ve pøehledné a funkèní. V prùbìhu pøedstavení mì vak trápí nejistoty a pochybnosti, které ve mnì nemají co dìlat. Je to,
co vidím v prvé tøetinì, zámìrnì stavìný obraz, nebo jen vtipné vanìní, plné vychytávek
postihujících manýry komunikace o nièem? Má jít o sdìlný a esteticky pùsobivý tvar,
v nìm improvizované momenty jsou jen zavrujícím a oivujícím posledním dotykem,
nebo má jít pøedevím o improvizaci, v ní se mohu tìit z pøítomnosti u autentického

vzniku èehosi pøed mýma oèima, tady, teï a nikdy ji stejnì, abych pak tøeba i oelel tvar
s jeho sdìlnosti i temporytmickým øádem, jestlie právì nevznike?
Nesnesitelná lehkost jízdy je z nejnezvyklejích Jelínkových inscenací. Staví se tu
dominantnì na situacích a ze situací, v nich slovní høíèky nehrají prim, nýbr jsou jen
souèástí dialogù, charakterizujících postavy, vìtí roli ne slovo má pohybová akce, vèetnì nonverbální... Navzdory tomu fanouky Jelínkova divadelního bytí i Knihova herectví
(jeho Jindra je brilantní) nepochybnì potìí. (LR)
KEJKLÍØ Praha: K èemu jsou mosty pøes øeku (reie L. Richter)
Inscenace sestavená z básnièek, písnièek, her a hádanek pro nejmení dìti. Tak
uvádí soubor v programu padesát minut pro dìti i dospìlé, kteøí si umìjí hrát.
Vímáte si, jak nám poezie mizí ze ivota? Jak je stále ménì èasu na posezení
a popovídání si s dìtmi i s pøáteli? Jak se rádi necháme pøipravit i o ten nepatrný zbytek
èasu na pøátele vemi tìmi vynálezy které staèí spustit a ono to mluví, zpívá, tancuje ?
Proto urèitì pøila vhod naim druhákùm a tøeákùm hodinka, kdy si s nimi nìkdo
z dospìlých skuteènì hrál. Na jeviti, které bylo jako øekou Vltavou se projídìly lodì
a parníky, podél se usadili diváci na levém i pravém bøehu. A rázem se promìnili v obyvatele mìsta, praské ètvrti èi vysoké vìe. Jednou krmili racka, jindy zas vytvoøili sochy na
Karlovì mostì. Zpívaly písnièku, kterou zvládli tak krásnì, e by ji bylo mono rovnou
nahrát na desku. Zvonili na vechny zvony ve vìích, z výky se dívali na lidi v ulicích ,
zkrátka se bavili. Tohle pøedstavení je pro nì velkým pøíkladem spolupráce mezi jevitìm
a hleditìm. Spoluvytváøení dìje tu má svùj význam nejen pro zapamatování konkrétních
praských reálii. Ten emocionální proitek se urèitì vybaví i dospìlé Natálce a Evì, které
pøedstavovaly vìe Vyehradu ve pièatých èepicích. U si je nespletou s jinými vìemi.
Slovo Loreta se jim pøestane zdát sloité vzpomenou si i na to, jak se jako projely
drokou.
A k èemu jsou mosty pøes øeku? No pøece proto, aby mìl èlovìk blí k èlovìku. (JF)

A JEDNA
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PH00 Praha: V tom mìstì (autor J. Èerveòák Dolejí, reie J. Kapar a A. Kaparová-vecová)
PH 00 je amatérský soubor. Amatérství pro mì neznamená omluvu za sníenou
kvalitu. Na to si amatérù pøíli váím. Vidìl jsem tolik vynikajících amatérských inscenací, e amatérství èi profesionalita pro mì není kategorií kvalitativní, nýbr druhovou: amatéøi
zpravidla daleko lépe vìdí e a proè chtìjí dìlat právì to divadlo, které dìlají, nejsou v ádném
smìru vázáni povinováni zalíbit se, aby je nìkdo koupil, a vkládají do veho od dramaturgie
pøes reii a scénografii a po herectví svou osobní jedineènost, své civilní vidìní...
V parafrázi Wildova astného prince je pøi ví stylové rùznorodosti i neumìlosti sympatická pøedevím herecká pokora vech ètyø pøedstavitelù, snaících se slouit vytèenému spoleènému cíli - inscenaci, je chce nìco øíci. Bezprostøední (témìø by se chtìlo
napsat bezbranný) projev pøedstavitele vandráka-andìla Michala a pøedstavitelky vlatovky má jistou lidskou jímavost. Za klad povauji i výbìr angaované pøedlohy, jakkoli
pøedevím divadelnì oemetné. A chvályhodná je také snaha o její velkorysé uchopení
a pøepracování; umìní toti, nechce-li být jen prodejným øemeslem, musí vdy jít do rizika pokusu o nìco, co nemusí vyjít.

Leè právì tady vidím zaèátek problémù. Dramaturgickým zpracování si inscenace
klade do cesty øadu pøekáek, které pak nedokáe pøekonat.
Wildova pohádka pøes vechny své problémy (okatou sentimentálnost, zavádìjící
kudrlinky charakteristik místních mìanù, rozbíhavost nìkterých epizod...) je úèinná
právì pøehledností svého rozvrhu. Vlatovka musí pøed zimou odletìt do Egypta, neastný astný princ, který teprve v podobì zlatem pokryté a vyperkované sochy
pochopil, e ije uprostøed lidské bídy a netìstí, ji pøemluví, aby svùj let odloila,
a nejkrásnìjími z jeho vnìjích ozdob zachránila postupnì umírající dítì, básníka
a pak chudou holèièku, prodávající zápalky. Vlatovka podlehne naléhání a jako obìtoval princ svou vnìjí krásu pro krásu vnitøní, obìtuje ona svùj ivot pro pøijatý ideál
a v nastoupiví zimì vysílena umírá. Koneènì astný, vnìjkovì vak odraný princsocha je odstranìn, aby na jeho místì stanul socha radního, ale Bùh shledává princovo srdce a vlatovèino mrtvé tìlo tím nejvzácnìjím na zemi.
V inscenaci sledujeme nejprve ètvrthodinové pøedstavování se dvou profesorù
a jejich støet s vandrákem Michalem, pøi nìm se vlatovka mihne jako bezvýznamná
figurka na deset vteøin; ona i princ tak vypadají jako druhoøadé epizodní postavy. Zlatého, vyperkovaného, vnìjkovì astného prince neuvidíme nikdy. Místo nìj a do
samého závìru vidíme jen cosi zahaleného roukou (ocitáme se snad ve chvíli tìsnì
pøed odhalením nové sochy?) a slyíme jen jeho øeènìní. I kdy nechám stranou tìko
snesitelnou statiènost tohoto opakovaného výjevu, jak se mám jako divák ztotonit
s tím, kdo jen mrtvì tkví za umudlaným hadøíkem, tedy vlastnì není pøítomen? A jestlie
vnitønì chudého, ale vnìjkovì krásného, pozlaceného astného prince s granátem
místo úst a safíry místo oèí nikdy neuvidím, jak mohu pocítit, e získal nesrovnatelnì
vìtí hodnotu v okamiku, kdy je mi ukázán a jako zuboené monstrum bez oèí, úst
a s opelíchanými zlatými plátky?
Vlatovka svou velkou touhu, potøebu, ba nutnost odletìt na jih pøíli neprojevuje,
dokonce ji v tomto smìru musí pobízet vandrák Michal, a teprve pak nezaujatì vypráví o krásné zemi v Africe, kde stojí pyramidy (k èemu zní èernoské bubny!). Její
pøímo fyzická motivace je potlaèena a rozmìlnìna. Ani princ potøebu zachraòovat
druhé neprojevuje pøíli naléhavì. Tím ale mizí oba póly, tvoøící dramatické napìtí pnutí mezi existenciální nutností zachránit si ivot a mravním rozhodnutím pomoci
druhým.
Proè vlatovka nakonec umírá? Ne proto, e se obìtovala, ale proto, e ti, pro nì
se obìtovala, jí teï nechtìjí dát zápalky, aby se mohla zahøát u ohnì. Kdyby jí je
poskytli a ona se zahøála, zachránila by se? Jakou hodnotu by pak mìl její pøedchozí
èin? A co to øíká o princovi - e byl lehkováný svùdce, který obìtoval ivot nìkoho
jiného jen pro svùj zdánlivì altruistický, leè nedomylený cíl, pro dobrý úmysl, vedoucí
do pekla, a to kvùli lidem, kteøí nechají toho, kdo se pro nì obìtoval, zahynout? Nebyl
pak jeho pøedchozí ivot lehkomyslného floutka oprávnìný a zmoudøení pomýlené?
Není to ve destrukce mylenkového, citového a mravního jádra Wildovy pohádky?
Vloení nového motivu s vandrákem Michalem, jen je v závìru jmenován prvým andìlem, nejen zbyteènì zatemòuje a zamodrchává (a na hranici srozumitelnosti) výchozí pøíbìh, ale hlavnì bourá jasnou strukturu rozloení sil, úèinnost motivací
a jednání z nich plynoucího.
Samozøejmì, inscenátoøi mají právo posouvat vyznìní pøedlohy tøeba i o 180° proti
autorovi pøedlohy. Ale pak také mají zodpovìdnost za to, jak to pozmìní vechny jednotlivé motivy a významy a zda bude mít výsledek jetì koherentní smysl. koda, e

prostì nepøevyprávìjí to, co Wilde napsal, a co se jim, pøedpokládám, kdy si to
vybrali, líbí, místo toho, aby se poutìli do nìèeho, na co nemají ani dramaturgicky, ani
reijnì a v mnohém ani herecky.
Inscenace V tom mìstì má øadu problémù. Jedno jí ale rozhodnì upøít nelze: je
to pokus úctyhodný a poctivý - a právì proto si zaslouí i poctivý kritický pøístup. (LR)

O DIVADLE
Dovolujeme si Vám nabídnout nìkolik svìích dílek (vèetnì zbrusu nových, právì
vylých), je zaujmou jak milovníky divadla, a literatury, tak vechny, kdo mají co do
èinìní s dìtmi:
O DIVADLE (nejen) PRO DÌTI - Souhrn úvah o divadle, tvorbì, tìch, kdo ho dìlají,
o dìtech a divácích vùbec, o rodièích, kole, uèitelích, poøadatelích i o poznávání divadla, festivalech a kriticích. Pøemýlivé poètení jako námìt k pøemýlení pro divadelníky, rodièe a uèitele, poøadatele, teoretiky i kritiky. Napsal Ludìk Richter, 132 stran,
publikaci lze získat pøi nákupu knih DDD v cenì od 200 Kè zdarma jako dárek, nebo
samostatnì za 75 Kè.
CO SKRÝVÁ TEXT - Dramaturgicko-reijní úvahy nad oblíbenými literárními pøedlohami divadla pro dìti, dìtského a mladého divadla. Komentáøe k ètyøiceti nejèastìji
inscenovaným prózám a hrám. Mohou slouit jak pro inscenování komentovaných titulù, tak jako uèebnice uvaování o divadle a jeho dramaturgických pøedpokladech obecnì.
Napsal Ludìk Richter, 128 stran, 99 Kè.
PRAKTICKÁ DRAMATURGIE V KOSTCE - Ètenáø se dozví, jak vypadá proces
vzniku divadelní inscenace a jaké jsou jednotlivé kroky dramaturgovy práce: z èeho
vybírá, jaká jsou kritéria výbìru, co a jak by mìl probrat pøi poznávání pøedlohy, jak
na základì tohoto poznání vytvoøit dramaturgicko-reijní koncepci a koneènì jak dle
ní upravit text pro inscenaci. Napsal Ludìk Richter, 60 stran, 48 fotografií, 68 kreseb,
59 Kè.
50 LOUTKÁØSKÝCH CHRUDIMÍ - Publikace obsahuje ve o pièkovém amatérském loutkáøství posledních padesáti let. Od faktografických údajù o vech 988 uvedených inscenacích, jejich aktérech, semináøích, porotcích a udìlených cenách, pøes
glosy, zajímavosti a postøehy dokumentující vývoj loutkáøství a po medailony 43 souborù a 74 osobností, je utváøely nae loutkové divadlo... Napsal Ludìk Richter, 210
stran, 168 fotografií a reprodukce vech plakátù LCH, 69 Kè.
HERECTVÍ S LOUTKOU - Kniní hit známého loutkáøského veumìla v zábavné
formì pøibliuje a rozvíjí pøedstavivost a fantazii, hravost, cit pro hmotu, výtvarnost,
hudbu a rytmus, smysl pro humor, komediální talent, smyslové schopnosti a dalí vlastnosti nejrùznìjích druhù loutek, vèetnì stínohry, divadla masek èi èerného divadla.
Napsal Jan V. Dvoøák, 100 stran, 72 barevných koláí, 150 Kè.
OD PØEDMÌTU K LOUTCE, OD LOUTKY K DIVADLU - Publikace vede ètenáøe
cestou her, cvièení i teoretického výkladu od samotných poèátkù práce s pøedmìtem
a k plnohodnotnému uplatnìní loutky v divadelní inscenaci. Co mùe pøedmìt øíci
sám o sobì, jak lze pøedmìty na jeviti pouít, jak se uplatní materiál a funkce loutky,
co nabízejí rùzné druhy loutek, jak z pøedmìtu loutka vzniká, co je to mizanscéna, co
metafora... Napsal Ludìk Richter, 56 stran, 35 Kè.

POHÁDKA... ...A DIVADLO - S pohádkou se setkávají rodièe i uèitelé pøedkolních
i ranì kolních dìtí a také divadelníci v dìtských i dospìlých souborech. Je tedy dobøe
vìdìt: z èeho vznikla a co urèilo její podobu, obsah i formu, co je její podstatou, jaké
má vlastnosti, co je jejím obsahem, jaký má smysl a v èem je blízká dnenímu dítìti. To
ve smìøuje k otázce, jaké jsou podmínky její promìny z vyprávìní na divadelní inscenaci. Napsal Ludìk Richter, 96 stran, 95 Kè.
CO JE CO V POHÁDCE (Pohádkové reálie) - Abecednì øazený slovníèek pøibliuje významy nejèastìjích pohádkových reálií: postav skuteèných i fantastických, lidí,
zvíøat, pøedmìtù, prostøedí, èinností, stavù a dalích motivù. Dík tomu je moné pochopit èasto úplnì nové stránky pohádek do neèekané hloubky. Napsal Ludìk Richter,
56 stran, 55 Kè.
OD POHÁDKY... ...K POHÁDCE (Od literatury k divadlu) - Praktické pokraèování
pøedelých dvou publikací ukazuje cestu od literární pøedlohy k divadelnímu scénáøi
na jedné konkrétní pohádce od rùzných variant pøedlohy pøes rozbor, tvorbu dramaturgicko-reijní koncepce a hledání prostøedkù a po postup od pøedlohy ke scénáøi.
Napsal Ludìk Richter, 96 stran, 95 Kè. Vechny tøi publikace o pohádce (Pohádka
a divadlo, Co je co v pohádce, Od pohádky
k pohádce - v souètu 245 Kè) lze
získat jako komplet za 199 Kè.
HØÍÈKY, HRY A SCÉNÁØE pro starí a pokroèilé - Deset textù, je autor pøipravil
pro soubory, je vedl a reíroval: Obloha vìènì modrá, vánì vìènì krvavé (Markéta
Lazarová), Balada o Tristanovi a Isoldì, Hanýsek, Actus vánoèní, Kichotání, Kuøe na
roni, Havlíèkùv návrat, Nìkolik pøíbìhù z doby, kdy se v Èechách zakládala mìsta,
Èech vude bratra má aneb ika pod hradem Rábí a Johannes doktor Faust. Mohou
být pøedlohou k inscenování, inspirací, ukázkou inscenaèní práce, èi jen nabídnout
potìení z èetby. Napsal Ludìk Richter, 160 stran, 99 Kè.
Knihy vydané zèásti za pøispìní Ministerstva kultury ÈR lze zakoupit na adrese:
DOBRÉ DIVADLO DÌTEM - Spoleèenství pro pìstování divadla pro dìti a mláde,
Chopinova 2, 120 00 Praha 2: 222 726 335, e-mail: osDDD@seznam.cz
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AUTOØI PØÍSPÌVKÙ:
Josef BRÙÈEK, loutkáø, Sudomìøice u Bechynì
Jitka FOJTÍKOVÁ, uèitelka Z, Praha
Jarka HOLASOVÁ, uèitelka ZU Jaromìø
Hana KRATOCHVÍLOVÁ, vedoucí dìtského souboru, Bluèina
Jana MANDLOVÁ, uèitelka Dramatické kolièky, Svitavy
Jan MERTA, loutkáø a organizátor amatérského loutkáøství, Hradec Králové
Ludìk RICHTER, reisér, divadelní teoretik, absolvent FF UK a DAMU, Praha
Blanka EFRNOVÁ, uèitelka hudby ZU, loutkáøka, Svitavy
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