DIVADLO

POSTMODERNA?

Byl jsem onehdy na malém hezkém festiválku, který si vetkl do títu
loutku. Pøíjemní, inteligentní, milí, nápadití, jistì vesmìs i tvoøiví mladí lidé,
z vìtí èásti studenti KALD DAMU, jeden originálnìjí ne druhý. Jene
jejich inscenace byly tak nìjak jako by byly peèeny nejen v jedné troubì,
ale i jedním kuchaøem, z jednoho tìsta a podle jednoho receptu: èeská
loutkáøská postmoderna.
Hlavní zásadou, jako i metodou je zablbnout si, uít si.
Hlavní náplní jsou citace, travestie, parodie, nebo prostì jen napodobování filmù, televizních seriálù, poèítaèových her, módních zpìváckých a taneèních manýr, klié a arí veho druhu - prostì vychytávky.
Hlavním èi jediným jevitním prostøedkem jsou plyáci, nebo alespoò
soustruení panáèci, igráèci, barbieny, pøípadnì jiná co nejzprofanovanìjí
hraèka - a jestli extra vyrobená loutka, tedy taková ta plác-sem, plác-tam.
Hlavním cílem je jedineènost, originalita - tedy: hlavnì jinak.
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PRO DÌTI

Zablbnout si je dobrá cesta k uvolnìní pøedstavivost, k hledání cest,
pøístupù, nápadù, prostì k shromaïování materiálu. Není to ale tvorba
urèená k ukazování divákùm. Pravda, tvorba potøebuje uvolnìnost, inspiraci, nápady, fantazii, ale také koncepèní mylení a tvarování. Jak to z jiného
bøehu vystihuje ekonom Pavel Sedláèek: ádná vìdecká metodologie vám
nedodá inspiraci k tomu, abyste na cokoli zajímavého pøili... Samotná inspirace ale také nestaèí: nápad, mylenku je nutno pøevést do pevné formy, která není tak prchavá jako múza, aby jí i jiní mohli rozumìt. A také: ne
kadý nápad je dobrý! Logika èi vìdecká metoda tedy slouí jako pojistka
proti nesmyslùm.
Citace, parodie, vychytávky..., nadenì pøijímané mladými vrstevníky,
pøináejí radost z prvoplánového rozpoznání pøedloh. Umoòují tak trochu
si z nich dìlat legraci, ale hlavnì se v nich vyít a podìlit se o povrchní
pobavení, zbavující tvùrce i pøíjemce vekeré zodpovìdnosti za obsah, téma,
mylenku, za cokoli.
Plyáci byli pøed deseti patnácti lety ozvlátnìním - dnes je to u témìø
povinné klié a doklad lenosti (èi neschopnosti?) pøemýlet a hledat odpovídající prostøedky. Navíc nehraje-li se s nimi, jen se ukazují a potøásá se
jimi, nemají na jeviti co dìlat - jako ve, co tu nemá svou funkci.
A jedineènost s originalitou? Originalita v umìní nespoèívá v tom, udìlat cokoli jinak, novì..., nýbr v tom, udìlat to tak, aby se maximalizoval
úèin (v èem je, pravda, obsaena i potøeba jinakosti, toti ozvlátnìní, je
novostí brání únavì z opakování starého, známého. Nezaèíná-li se vak
od obsahu, bývá to jen svévole, cochcálismus a naschválismus. Ani experiment není sám o sobì cílem a úèelem, nýbr hledáním moností nevyzkoueného - moností k nìèemu. Jinak jde o samoúèelný formalismus.
Ve výsledku se kruh uzavírá: to, co se zdálo být zcela protikladné originalita a klié - se setkává, nebo jde jen o jinou rutinu. Hlavnì se nenechat svazovat nìjakými pravidly, zákonitostmi èi poadavky, jako je srozumitelnost èi smysl! Normou budi boøení norem, odstraòování konvencí

stani se konvencí! Ostatnì: copak jetì dneska existují nìjaké zákonitosti? Dneska,
v naí svobodì a demokracii???
Ano, existují. Ne proto, e je nìkdo vymyslel, vyhlásil, uzákonil a teï hlídá jejich dodrování. Prostì proto, e zákonitosti (samozøejmì v zájmu vývoje neustále poruované èi
pøesnìji posouvané a roziøované) vznikají jako poznání optimálnì fungujícího vztahu
mezi zpracovávaným námìtem, tvùrèím uchopením a divákovým pøijetím. Zahrnují tedy
nejen vùli tvùrce, ale i vlastnosti námìtu a psychologii vnímání divákem.
Kadé divadlo chtì nechtì spoèívá na konvenci - pomyslné dohodì s divákem, jak
bude v divadle vnímat znaky, které divadlo tvoøí. I divadlo nekonvenèní, experimentální,
o boøení konvencí usilující, musí pracovat s konvencemi - nebo jinak bychom ani nepoznali, coe to boøí a proè; nekonvenènost existuje jen na pozadí konvencí. Divadlo (a kadé
umìní) tedy bude vdy syntézou a vyvaováním konvencí a inovací, typického a atypického, známého a nového... Absolutizace konvencí vytváøí nevzruivý kýè, absolutizace
inovací nesrozumitelný blábol.
Co bych tedy chtìl? Snad ne pokoru, kázeò, pøemýlení a trpìlivé hledání? A nakonec snad jetì práci - jen si to pøedstavte: práci v umìní!!!
Ba, e ano. Jetì jsem toti nedospìl k nihilistickému relativismu, v nìm je vechno
jedno, ve moné a ve stejnì dobré. Divák si zaslouí vidìt nìco, za co si zaplatil - tøeba
u jenom svým èasem.
Ludìk Richter

TÉMA...

...u prý nehraje takovou roli, není na nì u tøeba vìøit, není spásonosné..., nebo
divadlo se vyvíjí a nové principy tvorby a její reflexe nestojí jenom na racionální logice
pojmenovatelné pojmy...
Jádro problému je pøedevím v tom, co povaujeme za téma. Chápeme-li téma jako
výrok, formuli, pouèku, v ní je zhutìn celý obsah, pak samozøejmì téma svou roli
ztrácí - èi pøesnìji nikdy ji v umìní nemìlo: exaktní jednoznaènost je doménou vìdy.
Samozøejmì, e téma není nìco, co by mìlo být v inscenaci v pojmové, verbální podobì. Kadé umìní je pøedevím obrazivé. A obraz, tanec, gesto, intonace, tím spíe hudba, se (stejnì jako lidský cit) nikdy nedá beze zbytku pojmenovat, popsat v pojmech.
Téma není formule, nýbr jednotící pole - je stìejní proto, e dává vekerému jevitnímu
dìní spoleèný smysl sjednocující vechny roviny a pohledy, sloky a prvky - a tím se
stává i dynamickou silou, tahem, vzbuzujícím a udrujícím divákovu zvìdavost a umoòující anticipovat dalí dìní. (O mylenkovou hloubku aktuálnost, angaovanost... jde
sice u tématu také, ale a na druhém místì.)
S teoretickou reflexí je to arci ponìkud sloitìjí, protoe jiný ne pojmový aparát
zatím nemáme - lidsky øeèeno jinak ne slovy se domluvit neumíme.
Není to otázka obraznosti èi pojmovosti. Divadlo, zejména loutkové divadlo a najmì
pak loutkové divadlo posledních ètyøiceti let bez obrazného mylení a vnímání neexistuje. Obrazné mylení je dík výtvarnému základu loutkového divadla pøímo jeho podstatou - a teprve jeho dùsledným uplatnìním se zaèalo emancipovat od podøízenosti
literární sloce (textu hry) i od nápodoby tradièního divadla hereckého. A to je proces,
který já osobnì pozoruji u nìjakých tøicet, ètyøicet let.
Logika v umìní není nikdy totoná s racionální logikou ivotní skuteènosti - ta je v ní
zvlátním zpùsobem nahlíena, zrcadlena, posunuta. Racionální logika tu platí jenom

v té míøe, v jaké ji sami inscenátoøi nastolí. Logika divadelního díla je ta logika, kterou
vytvoøí a nabídnou inscenátoøi divákovi v podobì klíèe k inscenaci - tedy jakéhosi návodu èi zorného úhlu jak co vnímat. Bude-li ten klíè syntagmatický èi paradigmatický,
ponechám na tvùrcích. Nenabídnou-li spojnici od pøíèin k následkùm, nebudu ji oèekávat
a vyadovat její naplnìní. Nenabídnou-li fabuli, nebudu ji oèekávat, tím ménì ádat. Inscenátoøi pak ale prostì budou muset najít a sdìlit jinou strukturovanou linii jevitních
faktù, je vytvoøí tah, vzbudí a udrí zájem diváka, urèí gradaci a akcenty jednotlivých
motivù a situací a zajistí smysluplnou souvislost jednotlivostí v celku. I tahle umìlecká
logika pak ale musí být konzistentní jako kadá logika.
Samozøejmì, e onou spojnicí, tedy tématem mùe být (a u minimálnì tøicet let je) i pøístup
tvùrcù k materiálu inscenace, tøeba hravost, tvoøivost, nápaditost, vztahy mezi aktéry, zpùsob jak a proè se hraje... - zatímco výchozí materiál (motivy, dìjová fakta, fabule, èi z hlediska
prostøedkù slova, zvuky, obrazy, pohyby...) mùe být jen odrazovým mùstkem bez nároku na
hlubí logické vazby pøíèin a následkù, ne jsou ty, je tvùrci sami nabídnou.
To není ádný objev, ani výdobytek souèasného stádia divadla, èi, chcete-li, postmoderny.
Copak tøeba svitavské Céèko èi turnovtí Èmukaøi minimálnì od zaèátku 80. let nehrají také
a pøedevím o tom, e hrají a jak hrají? Copak svitavská Pohoda, Edward, Hamlet, nebo
Trakaø nejsou tvoøeny na principu simultaneity významù materiálu, o nìm se hraje (pøedlohy,
námìtu, látky...) a vztahù hercù k hranému a nad hraným vùèi sobì navzájem?
Problém nastává v okamiku, kdy materiál oné hravosti si nárokuje svùj význam,
vzájemné souvislosti pøíèin a následkù..., ale jednotlivé prvky jsou nekonzistentní, svùj
význam a vzájemné souvislosti nesdìlují èi sdìlují pokadé jinak, vzájemnì si protiøeèí
nebo spolu nesouvisejí, ani je to zdùvodnìno významy celku, nenaplòují, co slíbily,
pøípadnì kolidují s významy tématického plánu hravosti.
Nemá-li se inscenace rozpadnout na jednotlivá èísla, obrázky, fórky..., má-li celek
udret pozornost, musí vechny jeho motivy alespoò v elementární rovinì mít nìjakou
souvislost a smìøovat odnìkud nìkam, mít nìjaký smysluplný vývoj, budovat a zavrovat
své téma (tøebas jím byla hravost...), smysl inscenace.
Samozøejmì, e je téma vytváøeno a sdìlováno simultánnì a synchronnì (ale
i diachronnì) vekerým obrazovým i zvukovým materiálem a ve vech rovinách, s nimi
inscenace pracuje. Ve v divadle je odevdy interpretovatelné jen z celistvosti vech jeho
sloek a prvkù, vdy jde o vytváøení strukturálních vazeb mezi nimi a proto nelze nikdy
vnímat divadlo jinak ne v simultaneitì a významové, kontextuální koincidenci vech jeho
èástí. Jakékoli jednání v jednom prostøedí (scénografii) má jiný význam ne toté jednání
v jiném prostøedí (scénografii), jiný význam má samozøejmì, koná-li jej ta, a jiný, koná-li
jej ona postava (dle jména, ale i dle své specifické výtvarné podoby, co je u loutkového
divadla primární), jiný význam ve nabývá na základì toho, který herec, jak, proè, v jakých vztazích vùèi dalím hercùm a vùèi spoleèné høe tuto postavu èi akci uskuteèòuje,
stejnì jako jakékoli jednání v jedné situaci má úplnì jiný význam ne v jiné situaci, v jednom
ánru ne v jiném ánru...
To platí odjakiva. Ale vdy je vytváøen význam, který v rámci kontextu a souvislostí,
v rámci specifické, divákovi sdìlené logiky té které inscenace, musí být konzistentní,
dávat na nejobecnìjí rovinì spoleèný, jednotící smysl souhrnu èi spíe syntéze vech
rovin, sloek a prvkù - tedy téma.
Samozøejmì, e téma není samospasitelné - sebekrásnìji vymylené téma neznamená nic, není-li utváøeno úèinnou obrazivostí pùsobící simultánnì ve vech rovinách
a vemi prostøedky i postupy v jednom smìru.

Moná je v moderní èi postmoderní dobì vytvoøení a pojmenování tématu èím dál
tìí - ale na svém významu tím neztratilo nic, nato aby se prokázala jeho zbyteènost.
Naopak v simultaneitì a významových koincidencích paradigmatických os hraje o to
dùleitìjí roli integraèní. Mùeme se liit v tom, nakolik jsme ono jednotící téma v inscenaci nalezli (tøeba i v souvislosti s tím, kolikrát jsme kdo inscenaci vidìli) èi ne, ale vyvozovat, e ztratilo význam, mi pøipadá mylné. I kdy to nepùsobí tak efektnì, je mi líto, ale
ádné zásadní kvalitativní zvraty co do postavení tématu v inscenaci neshledávám. Jetì
bych je nezatracoval.
Jsem srozumìn s tím, e takový názor nezní pro ètenáøe atraktivnì a pro tvùrce
populárnì, nebo vrací do hry zodpovìdnost za smysl naeho díla, èím je omezena
nae tvùrèí svoboda èiniti, co se nám zachce. Mùeme to nazývat inspirací, intuicí èi
srdcem, proti nim vystupuje suchý, nezáivný rozum a logika. Ale umìní je projev
celistvého lidského ducha - èlovìka, obdaøeného srdcem i hlavou, citem i rozumem, inspirací i logikou, intuicí i analytickou schopností.
Divadlo se vyvíjí nejménì dva a pùl tisíce let - jinak u by tu dávno nebylo. Chce-li
zùstat na ivu, musí vdy reflektovat vyvíjející se a mìnící se svìt. Nebrat vývoj na vìdomí mùeme, ale není nám to nic platné. Vyhýbat a bránit vývoji je jednak nesmyslné,
jednak marné, jednak kodlivé.
Ale opravdu máme svou dobu za tak pøevratnì jinou oproti pøedcházejícím dvoum
a pùl tisíciletím vývoje divadla, e vìøíme na zánik toho, co a dosud divadlo konstituovalo, specifikovalo, dávalo mu smysl? Nezùstává pøeci jen lidská psychika a tedy i psychologie vnímání pomìrnì stabilní, nemìnná? Neposedla nás pýcha z jedineènosti nás a naí
doby?
Ludìk Richter

KUDY CESTA NEVEDE:

DRAMATURGICKÁ SVÉVOLE
èili COCHCÁLISMUS
aneb JENÍÈKU, DOST!

Maøenka se upravuje a pøitom si zpívá: Ach, není tu, není...
Matka vejde: Maøenko, tady má dbánek a skoè do lesa na jahody. Ví, e pøijde Vaek
a to je tvùj enich.
Maøenka: Ale maminko...
Matka: ádné ale - beztak u kouká, jak bys zmizela za Jeníkem.
Maøenka: Ale kdy...
Matka: Ten se k tobì nesmí ani pøiblíit.
Maøenka: Ale on...
Matka: ...nato se tì dotknout. A a jsi za chvíli zpátky.
Maøenka smutnì dojde do lesa, sebere tu jahodu, tam jahodu, kdy tu na ni vyjukne Jeník.
Maøenka okouzlenì: Jeníèku...!
Jeník: Maøenko...!
Jeník obchází Maøenku v zuujících se kruzích, ta s otáèením uhýbá, a koneènì

Jeník stane u Maøenky, ale ona v poslední chvíli ucukne a dá dbánek rychle mezi nì.
Maøenka: Maminka øíkala, e se ke mnì nesmí ani pøiblíit. (Jeník udìlá krùèek.) Nato
se mì dotknout.
Jeník: Maøenko...
Maøenka: Jeníèku...
Jeník: Maøenko?
Maøenka: Jeníèku?
Jeník: Maøenko!
Maøenka: Jeníèku!
Jeník vypadá, e na ádný zákaz nebude dbát, ale Maøenka si v poslední chvíli vzpomene:
Maøenka: A-a-a - a já mám dbánek jetì prázdný.
Jeník: Tak já ti pomùu.
Oba zrychlenì sbírají jahody, a je hrnek ve chvilce plný.
Jeník: A je to!
Blíí se k sobì, Maøenka u ani nedává dbánek pøed sebe, u jsou skoro na dotek - kdy
se objeví babièka.
Babièka: Ach, to bych jedla!
Jeník a Maøenka od sebe odskoèí.
Maruka strká babièce dbánek, aby se jí zbavila a mohla s Jeníèkem nìkde dokonèit,
k èemu se schylovalo: I to si vemte, babièko, mé jahody. (Dá jí hrnek a koukají zmizet.)
Babièka: Zapla pánbùh. Ale to já ti, dìvenko, musím taky nìco dát.
Maøenka: I nemusíte. (Kouká zmizet.)
Babièka: Kdy tomuhle hrnku øekne: ,Hrneèku, vaø!, bude mít kae, co bude chtít.
A pak jen øekni: Hrneèku, dost!
V dálce zvoní poledne.
Maøenka: Jú! Já u jsem dávno mìla být doma.
Maøenka pryè, Jeník otrávenì na jednu stranu, babièka pokývá hlavou a odbelhá na druhou.
Na scénì matka a tlustý Vaek.
Matka: Hned tu bude, hned tu bude. A copak dìlá pan tatínek?
Vaek: Hm - nó... (Jen rozhodí rukama.)
Matka: Aha, aha. A co paní matinka?
Vaek: Nó... (Jen pokrèí rameny.)
Matka: Tak, tak. Ale e vám to dneska sluí! Opravdový enich!
Vaek: Nó...
Matka: Jen se nedìlejte! Takový krasavec nemá, na co by èekal. Vak Maøenka je do vás
taky blázen.
Maøenka vbìhne.
Matka: Kdepak jsi byla tak dlouho? Tady enich se tì nemùe doèkat, e, Vaku? (Vaek
kouká do prázdného dbánku.) A kde má jahody?
Maøenka: Jahody?
Matka: Jahody!
Maøenka: Jahody nemám, ale mám kouzelný hrneèek: Hrneèku, vaø! - Hrneèku, dost!
Matka ochutnává a dává i Vakovi: Hm! - Hmmm!!! - Hmmmmm!!!!!
Vaek: Jetì trocha medu, kdyby byla...
Maøenka nadenì pøedstírá ochotu: To já pro nìj ráda skoèím. (Vybìhne.)
Matka: Maøenko...! (Mávne rukou:) Ále! Ta holka se pro vás mùe pøetrhnout. (Ochutnává.) Tak jezte, jezte, vak je jako mandle! I bez medu.
Vyjedí kai a Vaek kouká nespokojenì do prázdného hrnku, pak na matku.

Matka: Chutnala?
Vaek: Nóóó... (Zase pohled do hrnku a na matku.)
Matka: Tak pøidáme. Vak Maøenka beztak pøinesla ten hrnek jen pro vás. - Hrneèku, vaø!
Opona se zavírá a po znovuotevøení se na scénì objeví roztouený Jeník pod lípou.
Jeník: Ach, jo! - Ach, jo! - Ach, jo!
Pøi kadém jo! tluèe hlavou do lípy, v ní se vdy rozbzuèí roj vèel. Maøenka vbìhne,
uvidí Jeníèka, po pièkách jde zezadu k nìmu, pøièem vdy, kdy se rozbzuèí vèely
zuøivì je odhání a pak se zase plíí - nakonec dojde a za Jeníèka.
Jeník: Ach...
Maøenka: ...jo!
Jeník bouchne leknutím hlavou do lípy zvlá silnì, vèely se zuøivì vyøítí, take oba musejí utíkat kolem lípy, a nakonec vyplhají do její koruny, kde se koneènì setkají.
Jeník: Maøenko...
Maøenka: Jeníèku...
U u by... - kdy vtom se ozve z dálky matèin køik a Maøenka s Jeníkem si vimnou, e
pod nimi protéká proud kae.
Maøenka: e ona maminka...!
Lavina kae z dálky pøináí køièící matku kolem zkoprnìlé dvojice.
Maøenka: Maminko, my jsme ten med... Ony vèelièky... On Jeníèek...
Matka: Pomóc! Pomóc! (Matka odplouvá na kai ze scény, za ní proplouvá Vaek.)
Vaek: To je nevìsta! Maøenku chci za enu!... (Odplouvá.)
Maøenka seskoèí se stromu, Jeník za ní, zmizí v kai, jen se ozve výkøik:
Maøenka: Hrneèkúúú... ...dost! (Kae prudce opadává, tìsnì pøed úplným opadnutím jetì
Maøenka zaúpí:) Jeníèkúúú... (Kae opadne - stáhne se a my vidíme jako odhalené sousoí
Jeníèka s Maøenkou ve vánivém polibku, na jeho konci Maruka jen zaúpí:) ...dost!!!
A oba padnou-zapadnou.
Kadé umìlecké dílo má svou podstatu, na ní stojí, a je mu dává smysl - svùj
raison d´ être. V pøípadì dramatického èi epického díla (napø. pohádky) ho tvoøí jednota
pøíbìhu (tedy jeho hlavní dìjová fakta, dominanty, akcenty a proporce, postavy...), spektra jeho moných témat, ánru a nìkdy i stylu. Jestlie kterýkoli z tìchto konstitutivních
prvkù zásadnì zmìníme èi pozmìníme rovnováhu nebo proporce celku vloením jiné
dominanty, je pùvodní stavba naruena a hrozí zhroucením. Pøenesením dìjového
a tématického tìitì jinam se míjíme se smyslem pùvodní pøedlohy. Máme-li opravdu
dùvod k zásadní promìnì pøedlohy, musíme vytvoøit zcela novou stavbu, v ní prvky
pùvodní pøedlohy u nehrají ádnou roli, a která dovolí na východisko zapomenout. Pak
je ovem otázkou, proè si takovou pøedlohu vùbec vybírat za východisko a proè zachovávat její prvky odvádìjící pozornost.
Tzv. cochcálismus - svévolné, nahodilé, za vlasy pøitaené vsouvání a kombinace
tématicky nesouvisejících motivù a dìjových faktù, které se navzájem neposilují, nepodporují èi dokonce popírají - rozbíjí souvislost pùvodních vazeb a významù nebo pøinejmením rozøeïuje jejich intenzitu, a uití pùvodní pøedlohy tak ztrácí smysl.
Nahodilost èi svévole pøi vsouvání nových motivù a jejich spojování s motivy pùvodní
pøedlohy je v divadelních adaptacích bìným jevem, který mívá dvì pøièiny:
1. snahu natáhnout nedostateènì dlouhou pøedlohu,
2. potøebu inscenovat ji jinak a pøedvést tak svoji tvùrèí originalitu.
Ludìk Richter

DDD
Kadý z nás se èasto setkává s otázkou, co z divadla pro dìti
a mláde stojí za vidìní, které inscenace bychom mohli rodièùm,
kolám nebo kulturním zaøízením doporuèit. Pøedkládáme vám ji
sedmnáctý pokus o odpovìï:

INSCENACE

PRO DÌTI A MLÁDE
DOPORUÈENÉ DDD
PODZIM 2008
Nedìláme si nárok na úplnost tohoto seznamu a nepovaujeme
ho za koneèný. Vydáváme jej jednou roènì, doplòujeme
a obmìòujeme jej podle aktuální situace. Víme také, e to je jeden
z moných pohledù a nikomu jej nevnucujeme: nabízíme urèitou
záruku, její kvalitu si mùe kadý sám ovìøit a rozhodnout se, zda
jí chce nadále vìøit èi ne.
Seznam je kolektivním dílem odborníkù sdruených ve
Spoleèenství pro pìstování divadla pro dìti a mláde DOBRÉ
DIVADLO DÌTEM, kteøí inscenace do seznamu navrhují
a následnì hlasováním doporuèují na základì osobního shlédnutí.
Jde o odborníky z celé Èeské republiky, zabývající se tvoøivou
prací s dìtmi z pohledu psychologie, pedagogiky, dramatické
výchovy, divadla, jako i dalích umìleckých disciplin.
Na dalí spolupráci s vámi se tìí
DDD, Chopinova 2, 120 00 Praha 2, osDDD@seznam.cz

DOBRÉ DIVADLO DÌTEM

VÌK

INSCENACE

3-9

MÙJ MEDVÌD FLÓRA
Pohrávání si s kníkou Daisy Mrázkové pro vechny, kdo si rádi ètou,
pøedstavují, vymýlejí a mají chu hrát si.
KEJKLÍØ Praha
Autor: Daisy Mrázková, Ludìk Richter, reie, scénografie a hudba: L.Richter,
hraje M+: 1+1, druh loutek: panáèek,
prostor: hala, interiér i exteriér, max. 100 div.
Délka: 45 min. N
Spojení: Ludìk RICHTER, Chopinova 2, 120 00 Praha 2, tel.: 222 726 335,
608 260 156, e-mail: divadlo@kejklir.cz

3 - 12 ÍPKOVÁ RÙENKA
TEATR VÍTI MARÈIKA Hosín
Autor, reie a hudba: V.Marèík, scénografie: R.tolbová,
hraje M+: 1+0, druh loutek: marionety na drátì,
prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér.
Délka: 50 min. N
Spojení: Vítìzslav MARÈÍK, fara, 373 41 Hosín, tel.: 387 227 933
4-6

JAK SE HLEDAJÍ PRINCEZNY
Maòásková komedie s ivými herci a pøímými kontakty s dìtmi.
BOØIVOJ Praha
Autor: Milada Maatová, reie a scénografie: M.Vydrová,
hraje M+: 0+3
Druh loutek: maòásky, prostor: hala, interiér i exteriér, max. 120 div.
Délka: 45 min. N
Spojení: Mirka VYDROVÁ, meralova 19, 170 00 Praha 7,
tel.domù: 233 372 128, 732 957 373, e-mail: mirka.vydrova@centrum.cz

4-8

BYL JEDNOU JEDEN
POLI Hradec Králové
Autor a scénografie: J.Polehòa, reie: J.Polehòa, D. Illich,
hraje M+: 2+0
Druh loutek: maòásci, prostor: kukátko, hala, interiér i exteriér, max. 250 div.
Délka: 40 min. A
Spojení: Jiøí POLEHÒA, SNP 616, 500 03 Hradec Králové 3,
tel.domù: 495 544 076

4-8

JAK MEDVÌDI VAØILI
KRAB Praha
Autor, reie, scénografie a hudba: K. Skalická a B. Kocábková,
hraje M+: 0+2.
Druh loutek: maòásci aj., prostor: kukátko, hala, interiér i exteriér, max. 120 div.
Délka: 45 min. A
Spojení: Barbara KOCÁBKOVÁ, K Horkám 36, 102 00 Praha 10, tel.: 603 791 621,
e-mail: krystynas@volny.cz

4-9

K ÈEMU JSOU MOSTY PØES ØEKU
60 minut básnièek, písnièek, her a hádanek pro nejmení, ale i pro dospìlé,
kteøí si jetì umìjí hrát.
KEJKLÍØ Praha
Autor: Jiøí áèek, L.Richter, reie: L.Richter, scénografie: Vìra Èíkovská,
L.Richter, hudba: tìpán Filcík, hraje M+: 1+1.
Prostor: ulice mezi div., interiér i exteriér, max. 100 div. Délka: 60 min. N
Spojení: Ludìk RICHTER, Chopinova 2, 120 00 Praha 2,
tel.domù: 222 726 335, 608 260 156, e-mail: divadlo@kejklir.cz

4 - 10 ÈERNOSKÁ POHÁDKA
Jednoduchý pøíbìh s rytmícky øíkadly a hrou na bubny.
DRAK Hradec Králové
Autor: soubor, reie: Jiøí Vyohlíd a soubor, scénografie: Petr Matásek,
hudba: J. Vyohlíd, hraje M+: 3+0. Prostor: kukátko, interiér,
tech. podmínky: 5x6x3,5 m, 3x380 V, zatemnìní. Délka: 50 min. S
Spojení: DRAK, Hradební 632, 500 02 Hradec Králové 2,
tel.: 495 514 721, 495 515 543, e-mail: info@draktheatre.cz
4 - 10 O SLEPIÈCE
Jak bìhala, kdy zjistila, e ...leí tam na dvoøe, má noky nahoøe.
JARKA HOLASOVÁ Provodov
Autor: Boena Nìmcová, úprava, reie a scénografie: J. Holasová,
hraje M+: 0+1. Druh loutek: ploné, prostor: kukátko, hala, interiér i exteriér,
max. 100 div. Délka: 25 min. A
Spojení: Jarka HOLASOVÁ, Václavice 50, 549 08 Provodov-onov,
tel.domù: 491 423 807, 728 483 021, e-mail: Jarka.Holasova@seznam.cz
4 - 10 O EVCI KUBOVI
Kdy se vec Kuba ve svìtì potká s hloupostí ve vech podobách,
vrátí se radìji k hodné enì.
MRAK Havlíèkùv Brod
Autor: Yvonna Krková, úprava a reie: Jan Proke, scénografie:
Frantiek tibor, hudba: Josef Melena, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: manekýn, prostor: kukátko, interiér, maxim. prostor: 300 div.,
tech. podmínky: 4x4 m, 4 idle, základní nasvícení. Délka: 50 min. N
Spojení: Josef MELENA, Nad tratí 446, 580 01 Havlíèkùv Brod,
tel.: 603 518 815, e-mail: uni.art@tiscali.cz
4 - 10 OØÍKOVÁ CHALOUPKA
Docela malé a tiché loutkové divadlo, inspirované pohádkou O perníkové chaloupce.
HANA VOØÍKOVÁ Choceò
Autor, reie a scénografie: Hana Voøíková, hraje M+: 0+1.
Druh loutek: tyèkové ploné, prostor: kukátko, hala, interiér, max. 30 div.,
tech.podmínky: stùl.
Délka: 20 min. N
Spojení: Hana VOØÍKOVÁ, Krawcova 1130, 565 01 Choceò,
tel.domù: 465 471 767, e-mail: H.Voriskova@seznam.cz

4 - 10 PEJSEK A KOÈIÈKA
Inscenace inspirovaná Povídáním o pejskovi a koèièce J.Èapka, ale i dobou,
kdy bylo toto Povídání napsáno.
DIVADÝLKO KUBA Plzeò
Autor: Frantiek Kaska, P.Mlád dle Josefa Èapka, reie: F.Kaska, P.Mlád,
scénografie: Jaroslav Hrubý, hudba: rùzní autoøi, hraje M+: 1+1.
Prostor: kukátko, interiér, max. 150 div. Délka: 45 min. N
Spojení: Petr MLÁD, Dobøanská 123, 320 00 Plzeò, tel.domù: 377 828 384,
737 173 667, 731 573 751, e-mail: divkuba@seznam.cz
4 - 10 TÁTA, MÁMA A JÁ
Podle pohádky O Paleèkovi.
BOØIVOJ Praha
Dle inspirace K. Nováka úprava, reie, scénografie a hudba: Mirka Vydrová,
Martin Pleek, hraje M+: 1+1. Druh loutek: manekýn-panenka, prostor:
kukátko, hala, komorní interiér. Délka: 45 min. N
Spojení: Mirka VYDROVÁ, meralova 19, 170 00 Praha 7,
tel.domù: 233 372 128, 732 957 373, e-mail: mirka.vydrova@centrum.cz
4 - 10 TØI ZLATÉ VLASY DÌDA VEVÌDA
O panovaènosti, o pokoøe, o osudu a jeho naplnìní vypráví jedna z naich
nejkrásnìjích národních pohádek.
KEJKLÍØ Praha
Autor: Karel Jaromír Erben, úprava, reie: L.Richter, scénografie: Karel
Vostárek, L.Richter, hudba: Karel efrna, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: marionety na drátì, prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér,
max. 150 div. Délka: 45 min. N
Spojení: Ludìk RICHTER, Chopinova 2, 120 00 Praha 2,
tel.domù: 222 726 335, 608 260 156, e-mail: divadlo@kejklir.cz
4 - 10 ABÁK VALENTÝN
BUCHTY A LOUTKY Praha
Na motivy nìmecké pohádky Burny Bose napsal a reie: Marek Beèka
a soubor, hudba: Vít Brukner a soubor, scénografie: Bára Èechová,
hraje M+: 1+2.
Tech. podmínky: 4 x 4 m, max. 80 divákù, 220 V.
Délka: 45 min. N
Spojení: Lea MATVIJOVÁ, tel.: 234 651 249, 606 432 501,
e-mail: buchtyaloutky@volny.cz
4-D

BAROKNÍ OPERA
Staroèeská komická opera o komínku zedníky nakøivo postaveném.
BRATØÍ FORMANOVÉ Praha
Autor a hudba: Karel Loos, úprava: kolektiv, reie: Petr Forman,
scénografie: Jan Marek, Mir. Trejtnar, Matìj Forman, hraje M+: 3+0.
Druh loutek: marionety na drátì, prostor: hala, kukátko, interiér, max. 150 div.
Délka: 60 min. N
Spojení: Blanka BORÙVKOVÁ, Wuchterlova 16, 160 00 Praha 6, tel.: 224 313 151

4-D

DOBRÁ RÁNA
ÈMUKAØI Turnov
Autor: soubor, reie: J.Ipser, Daniela Weissová, scénografie: J.Ipser,
hraje M+: 1+2. Druh loutek: maòásek, prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér.
Délka: 30 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov,
tel.domù: 481 323 467, tel.zam.: 481 351 111

4-D

KAPÁREK CHODÍ PÌKY
ÈMUKAØI Turnov
Autor a reie: soubor, scénografie: J.Ipser, R.Zemenová, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: maòásek, javajka, marioneta, prostor: hala, interiér i exteriér.
Délka: 45 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov,
tel.domù: 481 323 467, tel.zam: 481 351 111

4-D

PIKANDERDULÁ ANEB JOSEFE
Poetická procházka monostmi loutkového divadla.
VÌRA A FRANT. VÍTKOVI Hradec Králové
Autoøi a reie: V. a F.Vítkovi, scénografie: F.Vítek, hraje M+: 1+1
Druh loutek: rùzné, prostor: amfiteátr, kukátko, interiér i exteriér. Délka: 90 min. N
Spojení: Vìra a Frantiek VÍTKOVI, Karla Tomana 43, 500 00 Hradec Králové,
tel.domù: 495 514 140

4-D

TRAKAØ
Tøi témìø anekdotické pøíbìhy z celé Evropy.
TRAKAØ Praha
Autoøi a reie: Vl.Tausinger, Ant.Novotný, Karel Vostárek,
scénografie: K.Vostárek, hraje M+: 2+0
Druh loutek: pøedmìty, prostor: exteriér. amfiteátr. Délka: 20 min. N
Spojení: Vladimír Tausinger, Hvozdíkova 2577/7, 106 00 Praha 10,
tel: 272 651 633

4-

DLOUHÝ, IROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Klasická pohádka v netradièním zpracování, plná písnièek.
UMAVSKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK Prachatice
Lidová pohádka, úprava a reie: Jaromír Popiel, hraje M+: 3+0.
Prostor: kukátko, interiér. A
Spojení: OS, Horní 170, 383 01 Prachatice, tel.: 724 762 252,
e-mail: popielj@seznam.cz

4-

DRAÈÍ POHÁDKY
Tøi pohádky o dracích.
ÈMUKAØI Turnov
Autor (1 na mot.Frantika Langra), reie, scénografie a hudba: Daniela
Weissová, Jaroslav Ipser, hraje M+: 1+1. Druh loutek: marioneta, maòásek,
prostor: kukátko, hala, interiér i exteriér. Délka: 45 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov, tel.domù: 481 323 437

4-

HRNEÈKU, VAØ!
Klasická pohádka K. J. Erbena pro nejmení i pro dospìlé.
JARKA HOLASOVÁ Provodov-onov
Autor: Karel Jaromír Erben, úprava, reie a scénografie: J. Holasová,
hraje M+: 0+1. Druh loutek: maòásci, prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér.
Délka: 25 min. A
Spojení: Jarka HOLASOVÁ, Václavice 50, 549 08 Provodov-onov,
tel.domù: 491 423 807, 728 483 021, e-mail: Jarka.Holasova@seznam.cz

4-

MATÌJ A ÈARODÌJNICE
Pohádková komedie z nevázané èarodìjnické koly.
DS TJ SOKOL Láznì Toueò
Autor: Helena Nìmcová, Václav Vedral, reie: Duan a Anna Müllerovi,
interiér i exteriér, tech. podmínky: 6x5 m + forbína. Délka: 55 min. A
Spojení: Jan KRÁLÍK, Nehvizdská 167, 250 89 Láznì Toueò,
tel.domù: 736 541 858, 737 581 825, e-mail: dslt@seznam.cz

4-

MÒAM-POHÁDKY
Vaøíme a jíme na jeviti.
DIVADÝLKO KUBA Plzeò
Autor: Frantiek Kaska, Petr Mlád, reie: P.Mlád, scénografie: Dagmar Jandová,
hraje M+: 1+1. Druh loutek: spodové, manekýn, prostor: kukátko, interiér.
Délka: 45 min. N
Spojení: Petr MLÁD, Dobøanská 123/3008, 320 12 Plzeò, tel.domù: 377 828 384,
731 573 751, e-mail: divkuba@seznam.cz

4-

MODREJ DRAHOKÁMEN ANÓBR ZELENÁ GIZELA A MRKVAJZNÍCI
Pohádka pro nejmení s pøekvapivou pointou.
DE FACTO MIMO Jihlava
Autor: Markéta Ketnerová, Martin Koláø, reie: soubor,
scénografie: Martin Skøítek Koláø, hudba: Michal midla Pokorný,
hraje M+: 4+0. Druh loutek: rùzné, prostor: hala, kukátko, interiér. Délka: 40 min. A
Spojení: Martin Skøítek KOLÁØ, Brnìnská 15, 586 01 Jihlava,
tel.domù: 775 628 272, e-mail: dfm@seznam.cz

4-

PÌT MINUT V AFRICE
Pìt minut potìení s básnièkami Jiøího áèka.
Z Dìèín VI
Autor: Jiøí áèek, úprava a reie: Jana trbová, hudba: Pavel Jurkoviè, J. trbová,
hraje M+: 8+18.
Prostor: hala, interiér, délka: 5 min. Ad
Spojení: Jana TRBOVÁ, Podmokelská 16, 405 02 Dìèín, tel.domù: 723 230 966

4-

PLECHOVÉ POHÁDKY
KORDULA Liberec
Autor: M. Maatová, reie a scénografie: P. Kordová, hraje : 1.
Druh loutek: manekýn, prostor: kukátko, hala, interiér i exteriér.
Délka: 45 min. A

Spojení: Pavlína KORDOVÁ, 5. kvìtna 41/94, 460 01 Liberec,
tel.domù: 485 102 509, e-mail: kordula@seznam.cz
4-

PLETENÉ POHÁDKY
ÈMUKAØI Turnov
Autor: soubor, reie: Jaroslav Ipser, Daniela Weissová, scénografie: J. Ipser
Druh loutek: maòásci, prostor: kukátko, hala. Délka: 45 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov,
tel.domù: 481 323 467, tel.zam: 481 351 111

4-

POKOJ VÁM
Docela malá loutková stínohra o narození Jeíe Krista.
HANA VOØÍKOVÁ Choceò
Autor, reie, scénografie: Hana Voøíková, hudba: lidová, hraje M+: 0+1.
Druh loutek: stínové, prostor: kukátko, hala, interiér, max. 10 div.,
tech.podmínky: zatemnìní.
Délka: 20 min. N
Spojení: Hana VOØÍKOVÁ, Krawcova 1130, 565 01 Choceò,
tel.domù: 465 471 767, e-mail: H.Voriskova@seznam.cz

4-

PTÁK AL
Renesanèní pohádka o krásné princeznì a její cestì za pravým tìstím.
KORDULA Liberec
Autor: Vojtìch Martínek, úprava: Pavlína Kordová, Ruda Krause,
reie: Ruda Krause, scénografie: Pavlína Kordová, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: tyèkové, prostor: kukátko, interiér. Délka: 40 min. A
Spojení: Pavlína KORDOVÁ, Nám. Èeských Bratøí27/12, 460 01 Liberec,
tel.domù: 485 102 509, e-mail: Kordula@seznam.cz

4-

TUÈÒÁKÙV VÝLET
Co se pøihodí, kdy se s tuèòákem utrhne kra.
KRAB Praha
Autor a reie: Barbara Kocábková, Jana Samková,
scénografie a hudba: B. Kocábková, hraje M+: 0+2.
Druh loutek: maòásci, prostor: kukátko, hala, interiér, max. 100 div.
Délka: 45 min. N
Spojení: Barbara KOCÁBKOVÁ, K Horkám 36, 102 00 Praha 10,
tel.domù: 227 860 381, 604 566 330, e-mail: ba.koc@volny.cz

5-7

Z KNIHY DUNGLÍ
Poslyte píseò o stateèném mungovi jménem riki-tiki-tavi.
MINOR Praha
Autor: Rudyard Kipling, Jiøí Adámek, reie: J. Adámek,
scénografie: Kristýna Täubelová, hudba: J. Adámek, J. Matásek, hraje M+: 6+2.
Prostor: amfiteátr, interiér, tech.podmínky: úplné zatemnìní.
Délka: 50 min. S
Spojení: MINOR, Vodièkova 6, 110 00 Praha 1, tel.: 222 231 702,
e-mail: minor@minor.cz

5 - 10 BRANKA ZAVØENÁ NA KNOFLÍK
Dobrodruství dvou klukù na motivy Trnkovy Zahrady.
MALÉ DIVADLO Praha
Autor: Iva Peøinová, reie: R. a Anna Novákovi, scénografie: Jaroslav Doleal,
hudba: Vít Herle, hraje M+: 1+1. Prostor: hala, interiér i exteriér, max. 200 div.
Délka: 50 min. N
Spojení: Rostislav NOVÁK, umavská 21, 120 00 Praha,
tel.domù: 224 256 379
5 - 10 KEJKLÍØ
Z èásti veselá pohádka ze ivota na motivy bratøí Grimmù v provedení jediného
herce a desítek postav.
KEJKLÍØ Praha
Autor, reie, scénografie a hudba: L.Richter, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: maòásci, ploné, prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér,
max. 100 div. Délka: 45 min. N
Spojení: Ludìk RICHTER, Chopinova 2, 120 00 Praha 2,
tel.: 222 726 335, 608 260 156, e-mail: divadlo@kejklir.cz
5 - 12 SNÌHOVÁ KRÁLOVNA
Svìtoznámá pohádka s dvìma herci, mnoha loutkami a toènou.
KEJKLÍØ Praha
Autor: Hans Christian Andersen, úprava, reie a scénografie: L.Richter,
hudba: Karel efrna, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: vodìné zezadu, prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér,
max. 150 div. Délka: 50 min. N
Spojení: Ludìk RICHTER, Chopinova 2, 120 00 Praha 2,
tel.: 222 726 335, 608 260 156, e-mail: divadlo@kejklir.cz
5-D

GRÓNSKÁ PÍSNIÈKA
Jak se mají Eskymáci.
HANA VOØÍKOVÁ Choceò
Autor a hudba: Jaroslav Nohavica, reie, scénografie: Hana Voøíková,
hraje M+: 0+1.
Druh loutek: ploné, prostor: kukátko, interiér, maxim. 1 div. Délka: 3 min. A
Spojení: Hana VOØÍKOVÁ, Krawcova 1130, 565 01 Choceò,
tel.domù: 465 471 767

5-

HOTEL BERÁNEK aneb POZOR, ZA DVEØMI JE VLK!
Veselý maòáskový thriller pro malé interiér velké ovce. Vstup na vlastní
nebééézpeèí!
STØÍPEK Plzeò
Autor, reie a hudba: Ivana Faitlová, námìt Frantiek Kaska, scénografie: I. Faitlová,
Viktorka Mareèková, hraje M+: 6+4.
Druh loutek: maòásci, prostor: kukátko, hala, interiér, tech.podmínky: 6x6 m,
3 idle, svìtelný park. Délka: 65 min. A
Spojení: Ivana FAITLOVÁ, Kyjevská 49, 301 57 Plzeò, tel.domù: 377 447 197,
tel.zam.: 377 443 182, e-mail: divadlo.stripek@seznam.cz
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JAK JSEM SE ZTRATIL ANEB MALÁ VÁNOÈNÍ POVÍDKA
DIVADLO V DLOUHÉ Praha
Autor: Ludvík Akenázy, Jan Borna, reie: J.Borna, scénografie:
Marek Zákostelecký, Zuzana Krejzková, hudba: Milan Potoèek,
Jan Vondráèek, hraje M+: 9+3, prostor: kukátko, interiér. S
Spojení: Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 39, p.p.15, 110 15 Praha 1,
tel.: 224 826 807
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KDYBY PRASE MÌLO KØÍDLA
Divadelní setkání s Petrem Skoumalem a jeho dìtskými písnièkami na texty
Emanuela Frynty, Pavla ruta a Jana Vodòanského.
DIVADLO V DLOUHÉ Praha
Autor: Emanuel Frynta, Pavel rut, Jan Vodòanský, reie: J.Borna,
scénografie: P.tìtinová, hudba: Petr Skoumal, hraje M+: 8+2.
Prostor: kukátko, interiér. Délka: 100 min. S
Spojení: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39, p.p.15, 110 15 Praha 1,
tel.: 224 826 777, e-mail: obchodni@divadlovdlouhe.cz
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LOUTKOVÁ HRA S JESLIÈKAMI, ZPÌVY A ANDÌLY
Vánoèní høíèka
BOØIVOJ Praha
Autor: z lidových textù soubor, reie a scénografie: Mirka Vydrová, Jitka Tichá,
hudba: lidová, hraje M+: 0+2.
Druh loutek: rùzné, prostor: hala, kukátko, interiér. N
Spojení: Mirka VYDROVÁ, meralova 19, 170 00 Praha 7,
tel.domù: 233 372 128, 732 957 373, e-mail: mirka.vydrova@centrum.cz
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MYKA Z BØÍKA
Maminko, jak to bylo, kdy jsem byl(a) jetì v bøíku?
DIVADLO V DLOUHÉ Praha
Autor: Tajana Lehenová, Jan Borna, reie: Jan Borna,
scénografie: Jaroslav Milfajt, hudba: Jan Vondráèek, hraje M+: 6+2.
Prostor: kukátko, interiér. Délka: 90 min. S
Spojení: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39, p.p.15, 110 15 Praha 1,
tel.: 224 826 777, e-mail: obchodni@divadlovdlouhe.cz
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PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Výpravný dobrodruný pøíbìh o lásce a pøátelství.
MRAK Havlíèkùv Brod
Autor: Jan Proke, Yvonna Krková, reie: Jan Proke, scénografie:
Lubo Sobotka, Jana Melenová, hudba: Josef Melena, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: tyèové, prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér. Délka: 50 min. N
Spojení: Josef MELENA, Nad tratí 446, 580 01 Havlíèkùv Brod,
tel.: 603 518 815, e-mail: uni.art@tiscali.cz
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POTKAL NEK NEKA
Docela malá loutková pohádka pro docela malé dìti o dvou necích, kteøí se jetì
nikdy nevidìli v zrcadle.

BLECHY Jaromìø
Autor: Jana Dvoøáèková a Blechy, reie: J. Dvoøáèková, scénografie: Blechy,
hraje M+: 3+8.
Druh loutek: maòásci, prostor: kukátko, hala, interiér, max. 100 div.
Délka: 20 min. Ad
Spojení: Jana DVOØÁÈKOVÁ, Pionýrská 711, 551 01 Jaromìø
5-

PRINC BAJAJA
Pøíbìh o lásce, odvaze a moudrosti.
DIVADÝLKO KUBA Plzeò
Autor: Boena Nìmcová, úprava a reie: Frantiek Kaska, Petr Mlád,
scénografie: Dáa Nesvedová, hraje M+: 1+0.
Druh loutek: rùzné, prostor: kukátko, hala. Délka: 45 min. N
Spojení: Petr MLÁD, Dobøanská 123, 320 00 Plzeò, tel.domù: 377 828 384,
737 173 667, 731 573 751, e-mail: divkuba@seznam.cz
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TØI ZLATÉ VLASY DÌDA VEVÌDA
Bylo - nebylo, stalo se - nestalo?!?
SPOJÁÈEK Liberec
Autor: Karel Jaromí Erben, úprava: Rudolf Krause a soubor,
reie: R. Krause, J. Polanská, scénografie: J. Krauseová, M. Koláøová,
hudba: K. Siková, hraje M+: 1+3.
Druh loutek: manekýn, prostor: kukátko, interiér, tech.podmínky: stmívání.
Délka: 45 min. A
Spojení: Rudolf KRAUSE, Malá 540, 360 01 Liberec,
tel.domù: 482 412 115, 607 717 441, e-mail: krause@kvkli.cz
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JAK SI HRAJÍ TATÍNKOVÉ
Pohádka uprostøed dílny.
DRAK Hradec Králové
Autor: Josef Krofta a kolektiv, reie: Jos. Krofta, scénografie:
Marek Zákostelecký, hudba: Jiøí Vyohlíd, hraje M+: 5+0.
Druh loutek: manekýni, pøedmìty, prostor: kukátko, interiér, tech.podmínky:
7x9x5 m, zatemnìní, 3x230/400-32 A.
Délka: 45 min. S
Spojení: Drak, Hradební 632, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 514 721,
495 515 543, e-mail: divadlo.drak@volny.cz, info@draktheatre.cz
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A OVEÈKY PØEJDOU
Tiché zamylení nad cestou na druhý bøeh.
C Svitavy
Autor: Karel efrna, Hana Voøíková, reie a hudba: K. efrna,
scénografie: H. Voøíková, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: ploné, prostor: kukátko, hala, interiér, max. 100 div.
Délka: 15 min. A
Spojení: Karel EFRNA, Nádraní 10, 568 02 Svitavy,
tel.domù: 461 533 266, 603 589 831, e-mail: sefrnakarel@seznam.cz
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LÁRK ÍÈIÈOK
Jen docela malièko hororové pohádky z knihy Koèièí král.
ÈMUKAØI Turnov
Autor: Pavel rut, úprava a reie: Jaroslav Ipser, Daniela Weissová,
scénografie a hudba: J.Ipser, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: maòásci, herci, prostor: kukátko, interiér.
Délka: 45 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov, tel.domù: 481 323 467,
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KABARET TLUKOT A BUBNOVÁNÍ aneb VELIKÉ PUTOVÁNÍ
Pohádka ve verích.
MINOR Praha
Reie: Jan Jirkù, scénografie: Robert Smolík, hudba: Dalibor Mucha, Jan Matásek,
Matìj Kroupa, hraje M+: 9+0.
Druh loutek: marionety, prostor: kukátko, interiér. S
Spojení: Divadlo Minor, Vodièkova 6, 110 00 Praha 1, tel.: 222 231 702
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NOÈNÍ MÙRY
Co nás trápí, kdy zavøeme oèi.
KUK!, ZU Biskupská, Praha 1
Autor: soubor, reie: Ivana Sobková, hudba: Zuzana Gulová, hraje M+: 4+8.
Prostor: hala, kukátko, interiér.
Délka: 25 min. Ad
Spojení: Ivana SOBKOVÁ, U Václava 100/10, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry,
tel.: 775 290 874, e-mail: ivanasobkova@seznam.cz

6-

O RACKOVI A KOÈCE, KTERÁ HO NAUÈILA LÉTAT
Køiálovì èistý pøíbìh ze pinavého mìsta, který vypráví pìt koèek,
dva herci a jeden básník.
SERPENS Praha
Autor: Luis Sepúlveda, pøeklad: Tereza Hofbauerová,
úprava: Filip Jeviè, Václav pale, reie: Filip Jeviè, scénografie: Václav pale,
hudba: Kristýna Jevièová-Franková, hraje M+: 2+1.
Druh loutek: manekýn, prostor: kukátko, interiér, tech.podmínky: jev. tahy.
Délka: 60 min. N
Spojení: Ronkova 482/4, 180 00 Praha 8, tel.: 603 130 935,
e-mail: serpens@seznam.cz
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ZAKLETÁ PRINCEZNA
Co vechno se mùe kolem mlýna semlít.
STUDNA Hosín
Autor a reie: Alena Kaparová, scénografie: Irena Kaparová,
Helena touraèová, Petr Sláma, hudba: Pepíno Kapar, hraje M+: 2+0.
Druh loutek: marionety, prostor: hala, interiér i exteriér.
Délka: 50 min. N
Spojení: Pepíno KAPAR, Hosín 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
tel.domù: 777 166 655

6-

IKA U HRADU RABÍ
Pøíbìh o dobytí jihoèeského hradu Rabí vùdcem Janem ikou z Trocnova.
eMILLIon Vìtrný Jeníkov
Autor: Jan Nepomuk Latovka, Ludìk Richter, reie a scénografie:
Emil Navrátil, hraje M+: 1+0.
Druh loutek: marionety, prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér.
Délka: 40 min. N
Spojení: Emil NAVRÁTIL, Ústí 87, 558 42 Vìtrný Jeníkov,
tel.domù: 567 275 300, 603 346 342, e-mail: e.navratil@quick.cz

7-D

KOUZELNÁ KULIÈKA ANEB JAK VOJTA K IKOVNOSTI PØIEL
KEJKLÍØSKÉ DIVADLO Èeské Budìjovice
Autor a reie: Josef Brùèek, scénografie: Silárd Boráros,
hudba: Jan Brùèek a Vojta Vrtek, hraje M+: 2+0.
Druh loutek: manekýni, prostor: kukátko, poloaréna, interiér i exteriér,
max. 300 div., prostor: 6x5 m, výka 3,5 m.
Délka: 55 min. N
Spojení: Pavel MÍD, 373 41 Hosín 182, tel.: 387 220 144, 608 860 885,
e-mail: info@teatr.cz
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BRUNCVÍK A LEV
Pøíbìh hrdinství a lásky.
MINOR Praha
Autor: Alois Jirásek, úprava a reie: Jan Jirkù, scénografie: Robert Smolík,
hudba: Dalibor Mucha, Tomá Vychytil, hraje M+: 4+2.
Druh loutek: stolní, prostor: kukátko, hala, interiér,
tech. podmínky: íø.8 m, hl.5 m, v.3,5 m, tma, zvuk.ap.
Délka: 55 min. S
Spojení: Minor, Vodièkova 6, 110 00 Praha 1, tel.: 222 231 702,
e-mail: minor@minor.cz
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TØINÁCTERY HODINY
Bizarní pøíbìh o dívce zakleté v èase, o krutosti a zlobì, odvaze a nadìji
a o nejvìtím kouzlu svìta.
STØÍPEK Plzeò
Autor: James Thurber, úprava, reie a hudba: Ivana Faitlová,
scénografie: Milena Jelínková a soubor, hraje M+: 6+4.
Druh loutek: tyèkový manekýn, prostor: kukátko, interiér.
Délka: 60 min. A
Spojení: Ivana FAITLOVÁ, Kyjevská 49, 301 57 Plzeò, tel.domù: 377 447 197,
tel.zam.: 377 443 182, e-mail: divadlo.stripek@seznam.cz
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ALIBABA A ÈTYØICET LOUPENÍKÙ
NAIVNÍ DIVADLO Liberec
Autor: Iva Peøinová, reie: Tomá Dvoøák j.h., scénografie: Ivan Nesveda j.h.,
hudba: Jiøí Koptík, hraje M+: 3+2. Druh loutek: maòásci, prostor:
kukátko, interiér i exteriér. Délka: 60 min. S
Spojení: Naivní divadlo, Moskevská 18, 460 31 Liberec, tel.: 485 253 611
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MEDVÍDEK PÚ NEBO TAK NÌJAK
Oblíbení zvíøecí hrdinové Iáèek, prasátko a medvídek Pú.
ÈMUKAØI Turnov
Autor: A. A. Milne, úprava, reie a hudba: soubor, scénografie: J.Ipser,
R.Zemenová, hraje M+: 1+2.
Druh loutek: maòásci + herci, prostor: kukátko, interiér. Délka: 45 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov, tel.domù: 481 323 467
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JAN ZA CHRTA DÁN
Marionetáøská hra z rytíøského støedovìku.
DIVADLO V BOUDÌ Plzeò
Hra lidových loutkáøù v podání Romana Nejedlého a úpravì Pavla Bernáka,
Jaroslava Hrubého a Pavla Vaíèka, reie: Jaroslav Hrubý, Jiøí Fiala,
scénografie: soubor, hraje M+: 5+2.
Druh loutek: marionety, prostor: kukátko, interiér, max. 150 div., tech.podmínky:
prostor pro konstrukci jev. 6x4x3m, proud. Délka: 60 min. A
Spojení: Jiøí FIALA, Pod lesem 20, 312 09 Plzeò, tel.domù: 607 910 127,
377 266 563, e-mail: kasparek@vboude.com
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STOLEÈKU, PROSTØI SE!
Theatrum mundi neboli divadlo svìta z lípy, hadøíkù, peøí a starých èeských pohádek
ku pouèení, pobavení i varování vekerého lidu, dítek, mládee i kmetù.
KEJKLÍØ Praha
Lidové pohádky úpravil, reie, scénografie a hudba: L.Richter, hraje M+: 1+0
Druh loutek: totémové, prostor: hala, interiér i exteriér, max. 100 div.
Délka 45 min., N
Spojení: Ludìk RICHTER, Chopinova 2, 120 00 Praha 2,
tel.: 222 726 335, 608 260 156, e-mail: divadlo@kejklir.cz

9 - 16 RYTÍØ
Pøíbìh o rytíøské cti, o hájení lidské svobody proti zneuívání moci, a taky trochu
o lásce. Divadelní inscenace s krátkými dílnami pro diváky.
BOØIVOJ Praha
Podle Prokopa Chocholouka velmi volnì upravili, reie: Luká Horáèek,
Mirka Vydrová, Martin Pleek, Gabriela vecová, scénografie: M. Vydrová,
H. Hrubec, M. Pleek, L. Horáèek, hraje M+: 2+2.
Druh loutek: ploné, prostor: ulice (diváci sedí podélnì ze dvou stran) 7x14 m,
interiér, v tiím prostøedí i venku, max. 60 divákù. Délka: 90 min. N
Spojení: Mirka VYDROVÁ, meralova 19, 170 00 Praha 7, tel.domù: 233 372 128,
732 957 373, e-mail: mirka.vydrova@centrum.cz
9-D

KAPAR U ÈARODÌJNICE aneb V MOCI ZLÝCH DUCHÙ
Jak se stát mladou a krásnou aneb, èili...
DIVADLO V BOUDÌ Plzeò
Autor: Vladimír Pech podle V. J. Sojky, reie: Hana Èíková, Jiøí Fiala,
Vladimír Èech, scénografie: Hana Èíková, hraje M+: 2+1. Druh loutek:
marionety, prostor: kukátko, hala, interiér i exteriér. Délka: 35 min. A
Spojení: Jiøí FIALA, Pod lesem 20, 312 09 Plzeò, tel.domù: 377 266 563
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KRVAVÉ KOLENO A JINÉ POHÁDKY PRO ZLOBIVÉ
Arnot Goldflam vypráví pohádky, kde padají hlavy.
ALFA Plzeò
Autor: Arnot Goldflam, reie: Petr Vodièka, scénografie: Renata Vosecká,
hudba: Jan Matásek, hraje M+: 6+4.
Prostor: kukátko, interiér. Délka: 70 min. S
Spojení: DIVADLO ALFA, Rokycanská 7, 312 00 Plzeò, tel.: 377 188 211,
e-mail: info@divadloalfa.cz

9-D

MEZI DVOJÍM ZASYÈENÍM KOSY ANEB VYPRÁVÌNÍ DRUHÉ
Dramatizace karlovarských povìstí z knihy Zdeòka mída Straidla a krásné panny.
DAGMAR Karlovy Vary
Autor: Zdenìk míd, H.Franková, reijní a scénografická spolupráce:
Ivana pundová, hraje M+: 1+1. Druh loutek: úrovòové, prostor: hala,
amfiteátr, interiér, max. 200 div. Délka: 65 min. N
Spojení: Hana FRANKOVÁ, kroupova 5, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 231 238

9-D

ROBINSON CRUSOE
TEATR VÍTI MARÈÍKA Hosín
Dle Daniela Defoa upravil, reie, scénografie a hudba: V.Marèík, hraje M+: 1+0.
Druh loutek: marionety na drátì, prostor: hala, interiér i exteriér. Délka: 50 min. N
Spojení: Vítìzslav MARÈÍK, fara, 373 41 Hosín, tel.: 387 227 933

9-D

TØI MUKETÝØI
Maòásková groteska podle stejnojmenného románu Alexandra Dumase.
ALFA Plzeò
Autor: Alexandr Dumas, úprava: Tomá Dvoøák, Ivan Nesveda, Pavel Vaíèek,
reie: T. Dvoøák, scénografie: I. Nesveda, hudba: M. Vania, texty písní Blanka
Josephová-Luòáková, hraje M+: 5+1. Druh loutek: maòásci, prostor: kukátko,
hala, interiér, maxim. prostor: 100 div., tech. podmínky: 5x5x5 m. Délka: 55 min. S
Spojení: DIVADLO ALFA, Rokycanská 7, 312 00 Plzeò, tel.: 377 188 211,
e-mail: info@divadloalfa.cz

10 -

KRKAVCI
Lidová pohádka
VRÁSÈTITÁ VRTULE Slaný
Autor: Kateøina Rezková na motivy Boeny Nìmcové, reie: K. Rezková,
hraje M+: 9+6. Prostor: kukátko, interiér. Am
Spojení: Vrtule 3. Z Slaný, Rabasova 821, 274 03 Slaný, e-mail: vrtule@slansko.cz
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VE DVÌ NA HRUKÁCH
Sci-fi pohádka.
NÌKDO, ZU Jaromìø
Autor: Václav Cibula, úprava: Jakub Maksymov, Jaroslava Holasová,
reie: J. Maksymov, J. Holasová, scénografie: J. Maksymov, hraje M+: 2+0.
Druh loutek: marionety na drátì, prostor: kukátko, hala, interiér, max. 100 div.
Délka: 20 min. Am

Spojení: Jakub MAKSYMOV, Nábø. 17. listopadu 800, 551 01 Jaromìø,
tel.: 775 029 236, e-mail: jakub.maks@seznam.cz
10-D

MARIÁ ANEB DOBØE PRODANÁ NEVÌSTA
Skuteènì podle Sabiny?
TICHÝ JELEN Roztoky
Autor: Karel Sabina a Chitrý Jelen, reie: Moudrý Jelen, scénografie: Z. Vítková,
J. Øezáè, ikovný Jelen, hudba: M. Pospíil nebo H. Kuelka, hraje M+: 1+3
Druh loutek: marionety, ploné, prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér.
Spojení: Jitka TICHÁ, Èechova 564, 252 63 Roztoky,
tel.domù: 233 910 014, 777 868 572, e-mail: ji.ti@volny.cz
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TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA
Strasti i radosti dorùstajícího koláka.
DRAK Hradec Králové
Autor: Sue Townsendová, úprava: Zora Vondráèková, reie: Jakub Krofta,
scénografie: Marek Zákostelecký, hudba: Abba v nastudování Jiøího Vyohlída,
hraje M+: 5+3.
Prostor: kukátko, interiér, tech. podmínky: 8x8x5 m, 5 tahù, zatemnìní. S
Spojení: DIVADLO DRAK, Hradební 632, 500 03 Hradec Králové 1,
tel.: 495 514 721, -543, e-mail: info@draktheatre.cz
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NÌCO O EDOVI
Ozvìny ivota a díla Edwarda Leara.
DODO Praha
Autor: E. Lear a jiní, úprava a scénografie: Alena tukavcová-Dolealová
a soubor, reie: soubor, hraje M+: 0+3.
Druh loutek: manekýni, prostor: kukátko, interiér, max. 100 div. Délka: 45 min. N
Spojení: Marcela MÁCHOVÁ, Potovní 214, 252 28 Èernoice, tel.: 603 116 666
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KDYBY BYLO NEBE...
Dívèí orchestr za holocaustu.
STUDIO DIVADLA DAGMAR Karlovy Vary
Autor: Fania Fénelonová, pøeklad: Svetozár Pantùèek, úprava: Anna Franková,
reie: Hana Franková, Jan Hnilièka, hraje M+: 0+14.
Prostor: hala, kukátko, interiér. Am
Spojení: Hana FRANKOVÁ, kroupova 5, 360 01 Karlovy Vary,
tel.domù: 353 231 238
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VÁLKA S MLOKY
Jevitní adaptace známého Èapkova románu.
KUK!, ZU Biskupská, Praha 1
Autor: Karel Èapek, úprava: Pavel Kohout, Ivana Sobková,
reie a scénografie: I. Sobková, hudba: Jan Zimmel, hraje M+: 0+11.
Prostor: ring, interiér. Délka: 50 min. Ad
Spojení: Ivana SOBKOVÁ, U Václava 100/10, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry,
tel.domù: 775 290 874, e-mail: ivanasobkova@seznam.cz
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DON AJN
Text lidových loutkáøù v moderním pojetí.
DIVADLO V BOUDÌ Plzeò
Úprava: Jan Dvoøák, reie: soubor, scénografie: Tomá Dvoøák j.h.,
hraje M+: 4+1. Druh loutek: marionety, prostor: kukátko, hala, interiér i exteriér,
max. 150 div. Délka: 40 min. A
Spojení: Jiøí FIALA, Pod lesem 20, 312 09 Plzeò, tel.domù: 607 910 127,
e-mail: kasparek@vboude.com
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LAPOHÁDKY TEDY LEDOVÉ TECHNO
Magická pohádka v nefalované fintinì.
DNO Hradec Králové
Autor: soubor, reie: Kamil Bìlohlávek a soubor, scénografie: Roman Kudláèek,
K. Bìlohlávek, hudba: Honza a Bára Kratochvílovi, hraje M+: 2+3
Druh loutek: manekýn, stínohra, prostor: kukátko, hala, interiér,
tech. podmínky: zatemnìní Délka: 50 min. A
Spojení: Bára KRATOCHVÍLOVÁ, Rybova 1893/5, 500 09 Hradec Králové,
tel.domù: 777 868 572, 775 351 981, e-mail: divadlo.dno@seznam.cz

12-D

LHÁØ
Benátky v èase karanevalu, kdy se více ne jindy stírají rozdíly mezi hrou
a realitou, snem a skuteèností, maskou a tváøí...
DIVADLO V DLOUHÉ Praha
Autor: Carlo Goldoni, úprava: Milo Hlávka, Hana Bureová, tìpán Otèenáek,
reie: Hana Bureová, scénografie: David Marek, hudba: Petr Skoumal,
hraje M+: 12+6. Prostor: kukátko, interiér.
Délka: 130 min. S
Spojení: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39, p.p.15, 110 15 Praha 1,
tel.: 224 826 777, e-mail: obchodni@divadlovdlouhe.cz

12-D

MAKARÁDA ÈILI FANTOM OPERY
Tentokrát se vypravíme do Opery, kde pobíhá ílený Duch a mrtvola padají
z provazitì jako mouchy.
DIVADLO V DLOUHÉ Praha
Autor: Terry Pratchett, Stephen Briggs, úprava: Hana Bureová, tìpán Otèenáek,
reie: Hana Bureová, scénografie: Karel Glogr, Samiha Malehová,
hudba: Jan Vondráèek, hraje M+: 11+8.
Prostor: kukátko, interiér. Délka: 200 min. S
Spojení: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39, p.p.15, 110 15 Praha 1,
tel.: 224 826 777, e-mail: obchodni@divadlovdlouhe.cz

12 - D MYSTÉRIA BUFFA
Ètyøi mystéria v tradici lidových støedovìkých fraek a moralit.
TEÁTR VÍTI MARÈÍKA Hosín
Autor: Dario Fo, reie: V.Marèík, hraje M+: 1+0.
Prostor: hala, interiér i exteriér. N
Spojení: Vítìzslav MARÈÍK, fara, 373 41 Hosín, tel.: 387 227 933

12-D

PØÍBÌH O KRÁSNÉ DEIRDRE
Irská báj o krásné Deirdre a Usnachových synech.
BÌNÁ HLAVA Praha
Autor: soubor dle irské povìsti, reie: soubor pod vedením J.Provazníka,
scénografie: soubor, loutky Daniel, imona a Matou Vepøkovi,
hudba: Jakub Hulák, Barbora Kohoutová, Jan Jeroným rajer,
hraje M+: 5+2.
Druh loutek: totémové, prostor: hala, interiér, max. 150 div.,
tech.podmínky: zatemnìní, pøípojka proudu.
Délka: 55 min. A
Spojení: Jiøí PROVAZNÍK, Nulova 2286/37, 155 00 Praha 5,
tel.domù: 251 614 476

12 - D RICHARD 3
S jídlem roste hrb. Komická variace na zlé téma.
TICHÝ JELEN Roztoky
Autor: William Shakespeare, Jiøí Jelínek, reie: Jiøí Jelínek, Tichý Jelen,
scénografie: Tichý Jelen, Zuzka Vítková, hudba: Jan Kuelka,
hraje M+: 2+2.
Druh loutek: marioneta na drátì, maòásek,
prostor: kukátko, hala, interiér, max. 100 div., tech.podmínky: 4x6x2,5 m.
Délka: 50 min. N
Spojení: Jitka TICHÁ, Èechova 564, 252 63 Roztoky, tel.domù: 233 910 014,
777 868 572, e-mail: ji.ti@volny.cz
12-D

SOUDNÉ SESTRY
Variace na shakespearovské pøíbìhy, je se odehrávají na Zemìploe Terry
Pratchetta.
DIVADLO V DLOUHÉ Praha
Autor: Terry Pratchett, Stephen Briggs, úprava: Hana Bureová, tìpán Otèenáek,
reie: Hana Bureová, scénografie: Karel Glogr, Samiha Malehová,
hraje M+: 10+4.
Prostor: kukátko, interiér.
Délka: 165 min. S
Spojení: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39, p.p.15, 110 15 Praha 1,
tel.: 224 826 777, e-mail: obchodni@divadlovdlouhe.cz

12-D

ZVYØÁTKA ZA TO NEMÙOU
Bajky, ve kterých mùete poznat nìkoho z okolí nebo sami sebe.
ÈMUKAØI Turnov
Autor: Pavel Traub, úprava, reie a hudba: soubor, scénografie: J. Ipser,
hraje M+: 2+2
Druh loutek: rùzné, prostor: kukátko, interiér i exteriér, maxim.
prostor: 255 div., tech. podmínky: osvìtlení.
Délka: 55 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov, tel.domù: 481 323 467,
737 952 525, tel.zam.: 481 351 111, e-mail: cmukari@tiscali.cz

13 -

HOLUBI s.r.o.
Holubí mambo
CETKA A SPOL., ZU Brandýs nad Labem
Autor: C. D. Payne, pøeklad: Tamara Váòová, úprava a reie: Irina Ulrychová,
hraje M+: 2+8. Prostor: kukátko, hala, interiér.
Délka: 30 min. Am
Spojení: Irina ULRYCHOVÁ, Vorilská 6, 110 00 Praha 1,
e-mail: irina.ulrychova@seznam.cz

13-D

KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA
Fotbalové pøedstavení pro celou rodinu.
MINOR Praha
Autor: Eduard Bass, úprava: Ivan Arsenjev, Petr Forman, Veronika vábová,
reie: Petr Forman, scénografie: Matìj Forman, Ondøej Maek, Jakub Zich,
Petra Foldflamová tìtinová, hudba: Jarda Traband Svoboda, hraje M+: 21+13.
Druh loutek: rùzné, prostor: kukátko, interiér,
tech.podmínky: plné jevitní vybavení. Délka: 135 min. S
Spojení: Minor, Vodièkova 6, 110 00 Praha 1, tel.: 222 231 702

13 - D OBRAZY Z DÌJIN NÁRODA ÈESKÉHO I. - KRONIKA
Prvá èást velkolepé historické fresky Vladislava Vanèury obsahuje nejstarí
úsek od Staré vlasti po novelu Kosmas.
KEJKLÍØ Praha
Autor: Vladislav Vanèura, úprava, reie, scénografie a hudba: L.Richter,
hraje M+: 0+1. Druh loutek: totémové, prostor: hala, kukátko, int. i exteriér,
max. 150 div. Délka: 60 min. N
Spojení: Ludìk RICHTER, Chopinova 2, 120 00 Praha 2,
tel.: 222 726 335, 608 260 156, e-mail: divadlo@kejklir.cz
13-D

TRAGAÈU, TRAGAÈU
Výbìr z lidové poezie Láska a smrt.
RECITAÈNÍ SKUPINA ZU Prostìjov
Úprava a reie: Hana Kotyzová, scénografie: soubor, hraje M+: 0+4.
Prostor: kukátko, interiér i exteriér.
Délka: 25 min. Am
Spojení: Hana KOTYZOVÁ, Tovaèovského 19, 796 01 Prostìjov,
tel.domù: 582 365 340, 776 236 402, tel.zam.: 582 406 063, -065,
e-mail: hanakotyzova@gemail.com

14 -

KOMUNIKAÈNÍ ETUDY
Etudy o komunikaci ze ivota dneních mladých lidí.
KUK!, ZU Biskupská, Praha 1
Autor: soubor, reie: Ivana Sobková, hraje M+: 1+9.
Prostor: kukátko, hala, interiér.
Délka: 35 min. Am
Spojení: Ivana SOBKOVÁ, U Václava 100/10, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, ¨
tel.: 775 290 874, e-mail: ivanasobkova@seznam.cz

14-D

NÌMÝ FILM
Trampoty partnerských vztahù v nìmé grotesce.
KUK!, ZU Biskupská, Praha 1
Autor: I. Sobková a soubor, reie: I. Sobková, scénografie: soubor,
hudba: Martin Krè, hraje M+: 0+11.
Prostor: kukátko, interiér. Ad
Spojení: Ivana SOBKOVÁ, U Václava 100/10, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry,
tel.domù:, 775 290 874, e-mail: ivanasobkova@seznam.cz

14 - D RÙOVÝ PANTER?
Dalí z autorských inscenací Jiøího Jelínka a Jirky Knihy.
HUSA NA PROVÁZKU Brno
Autor, reie a scénografie: Jiøí Jelínek a soubor, hudba: Ondøej Havlík,
hraje M+: 3+0.
Prostor: aréna, interiér. Délka: 60 min. S
Spojení: Jiøí JELÍNEK, Zelný trh 9, 602 00 Brno, e-mail: jura.jelen@seznam.cz
15 - D HUGO
Animovaná èernobílá groeska s prvky horroru, kde pojmy ztrácí své hranice.
TEATRO HUGO Semily
Autor: Jan Mocek a soubor, reie a hudba: Jan. H. Mocek,
scénografie: Hugo Boss, hraje M+: 3+2.
Druh loutek: ploné, prostor: kukátko, hala, interiér, max. 100 div.
Délka: 35 min. A
Spojení: Pavel MARTINEC, 512 06 Beneov u Semil 234, tel.: 777 279 564,
e-mail: poje@seznam.cz
15 - D KOUZELNEJ MLEJN
Kolá veselých, lechtivých, tragických i kouzelných povìstí a písní z dob
pradávných.
STØÍPEK Plzeò
Autor, reie a hudba Ivana Faitlová, scénografie: Dáa Nesvedová,
hraje M+: 4+4. Druh loutek: spodové, maòásci,
prostor: kukátko, interiér. Délka: 50 min. A
Spojení: Ivana FAITLOVÁ, Kyjevská 49, 301 57 Plzeò,
tel.domù: 377 447 197, tel.zam.: 377 443 182,
e-mail: divadlo.stripek@seznam.cz
15 - D LÉÈBA NEKLIDEM
Anglický èerný humor s loutkami i bez nich.
ÈMUKAØI Turnov
Autor: Saki, úprava, reie a scénografie: soubor,
hraje M+: 1+2.
Druh loutek: maòásci, ploné, pøedmìty, prostor: kukátko, interiér.
Délka: 50 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov,
tel.domù: 481 323 467, tel.zam.: 481 351 111

15-D

NASETO?!
Hrozný horor. Syrovì døeòovitý exkurz a do útrob.
SCÉNA Kralupy
Autor: soubor, reie a hudba: Radim Wolák, hraje M+: 6+7.
Prostor: kukátko, interiér.
Spojení: DS SCÉNA, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt. - Lobeèek,
tel.: 315 727 827, e-mail: scena@kralupy.cz

15 - D NESNESITELNÁ LEHKOST JÍZDY
Nalápnutá road mlovie s ucházející duí.
HUSA NA PROVÁZKU Brno
Autor: Jiøí Jelínek, reie: kamarádi a J. Jelínek, scénografie: Dáda Nìmeèek,
hudba: René Kalný, hraje M+: 3+1.
Prostor: hala, interiér. S
Spojení: Jiøí JELÍNEK, Zelný trh 9, 602 00 Brno, e-mail: jura.jelen@seznam.cz
15-D

POJÏ DO MÉHO SVÌTA
Jak zní ticho, jak se rozezvuèí pohyb, jak zpívají mé ruce? Rozumím svìtu
oèima? Porozumí svìt mnì?
NESLYÍM Brno
Autor a reie: Z. Mikotová, scénografie: Zuzana Rusínová-tefunková,
hudba: Dorota Barová, Zdenìk Kluka, Karel Heøman
Spojení: Zoja MIKOTOVÁ, Cejl 536/87, 602 00 Brno - Zábrdovice,
tel.: 515 297 165, e-mail: info@neslysim.cz

15 - D RICHARD III.
Jedna z nejtemnìjích Shakespearových historických tragédií.
KAPAR Praha
Autor: William Shakespeare, úprava: Milan Luke, Jakub palek,
pøeklad: Bøetislav Hodek, reie: J. palek, scénografie: Ondøej Nekvasil,
hudba: Petr Malásek, hraje M+: 8+3.
Prostor: kukátko, interiér. N
Spojení: Divadlo v Celetné, Celetná 17, 110 00 Praha 1, tel.: 224 819 431
16-D

V BLUDITI MÉHO SRDCE
Experimentální poezie ze vech koutù Evropy.
HOP-HOP Ostrov
Úprava a reie: I. Konývková, scénografie: soubor, hudba: Jablkoò,
hraje M+: 5+4. Prostor: kukátko, interiér.
Délka: 35 min. Am
Spojení: Irena KONÝVKOVÁ, Klínovecká 967/12, 363 01 Ostrov,
tel.: 776 080 097, tel.zam.: 353 300 550, e-mail: hophop.zus@worldonline.cz
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RECENZE

tentokrát z 57. LOUTKÁØSKÉ CHRUDIMI
BLECHY Jaromìø: Potkal nek neka (autor J. Dvoøáèková a soubor, reie J. Dvoøáèková)
Velmi malé dìti pøedvádìjí schopnost tvoøit vìdomì umìlý obraz, stávat se jeho souèástí a rozívat ho tak, e vypadá na jeviti jako právì vznikající, autentická situace.
Pomáhá jim v tom externalizace postavy (tedy její postavení mimo sebe) uitím loutek,
navleèených na rukou. Mají pro nì cit, hrají s nimi plasticky a po smyslu situací (snad jen
to nesmyslné klapání pusami pøi øeèi by si mohly uetøit). Jde o pøesvìdèivý doklad toho,
e dobrá divadelní práce s dìtmi (a u na principu dramatické výchovy nebo jiném)
nekonèí u vnitøního proitku a kultivace dítìte samého, ale dokáe dojít a ke komunikaci
na bázi divadelního sdìlování. (LR)
FRYDOLÍN Praha: Frydolín aneb Podvodu stralivá odplata (autor soubor, reie
P. ikýøová)
Opravdu mì neuráí erotický, ba co dím sexuální obsah. To, co pro mì èiní tuhle
inscenaci nepøijatelnou, je její naturalistická popisnost ve vech slokách - dramaturgii,
scénografii, reii i herectví - jejím následkem je maòásková pornografie, jakou jsem
jetì nevidìl. Maòásek, vtírající se mezi hyperòadra koilaté hrdinky s výkøiky, e to snad
zvládne, ale rychle, rychle..., a výjevy tomu podobné ve mnì vyvolávají pocit makavé
fyzické upocenosti podobnì, jako obrázky enského masa ve výlohách trafikantských
øeznictví. Tak jako rakvièkárna èiní tabu smrti pøijatelným, ba zábavným díky stylizaci,
nadsázce, metafoøe, zaloené na specifickém jazyku loutky, mohla by nás osvobozovat
i od tabu sexu, je - aè se to zdá v dnení dobì nemoné - pøec jen kdesi v nás vìzí.
Naturalismus vede jen k pocitu trapnosti. A k zajímavé otázce po rozdílu mezi nadsázkou
a pøehánìním. Mùeme se bavit o temporytmu èi vìtném pøízvuku - ale jen bychom tím
zastírali, e dobrý vkus platí i v tom nejlidovìjím èi nejhospodtìjím ánru. A zapomene-li se na nìj, pøízvuk nepomùe. (LR)
HLÍNA Plzeò: Velké putování Vlase a Brady (autor F. Skála, úprava a reie soubor)
Komiks jako kadé výtvarné dílo ije mimo èas. Zachycuje vrcholné situace, v nich
záleí na kadém detailu gesta, mimiky, prostøedí... Od jednoho zastavení k druhému si
prostor, je-li to vùbec tøeba, vyplòujeme-domýlíme sami na principu støihù, mezi nimi
vzniká napìtí. Divadlo se chtì nechtì pohybuje v èase - je zaloeno na víceménì souvislém jednání v nìm. Nabízí pro to zkratka komiksu dostatek materiálu? Jestlie ano (asi
jak kdy), je nutné vybudovat dostateènì nosný fixní základ inscenace, vèetnì hry s loutkou, pøesahující pouhé potøásání. Nahození na pár zkouek staèí na sousedské divadlo,
kde jetì funguje zápal mimoøádné události. Pak u je prázdno a neurèito. (LR)
K JAKO KONZERVATOØ Jaromìø: Srdce víc ne noha (autor P. rut, reie K. efrna
a soubor)
Dvanáctièlenný soubor pøedvedl pomocí marionetek, hojné muziky a nìkolika scénografických doplòkù pod tímto názvem dvì pohádky ze rutova Koèièího krále. Prvotní
úkol nauèit se hrát loutkami byl nepochybnì splnìn. el, to, co je dìjovì a tématicky
dùleité, se namnoze ztrácí ve velkých plochách irelevantních epizod a vtípkù s pøepoèí-

táváním oveèek èi drbáním se koz. Odvyprávìn je tak sotva pøíbìh, zatímco jeho smysl,
téma, vyznìní zùstávají nejasné. Vìci nepomohlo ani spojení obou pohádek. Ovèákovo
prohláení, e bratrùm cosi vysvìtlí pøíbìhem ze svého mládí, je jen oslím mùstkem;
obsahová, tématická spojitost tu zøejmá není. Nejasná druhá pohádka nic z prvé pohádky nevysvìtluje a prvá vinou tohoto propojení není zavrena tématicky ani stavebnì.
Nakonec nevím, o èem se hraje v té i oné, ani v celku. Lze vak vìøit, e hlavním výsledkem dvouleté práce lidové konzervatoøe je semínko, které vykvete za rok èi za pìt. (LR)
KAMILA TRMAÈOVÁ Hradec Králové: Sleèna Annie (autor a reie K. Trmaèová)
Bøichomluvecká etuda jediné hereèky a manekýna s otvírací pusou (a nepøíli
vyuívaným rukama na drátcích) vyniká pøedevím dobøe zvládaným rozehráváním
partnerského vztahu hereèky a loutky. Zcela jí vak chybí jakýkoli smysluplný obsah,
nato pak jeho strukturovaná kompozice. Dramaturgická prázdnota o to víc vede
nai pozornost k øemeslné, artistní stránce této estrádní etudy. Divadelní podstata tu
opravdu není: chybí situace, které by mìly urèité východisko a cíl, a propojovaly se
a k vyøeení zápletky. (LR)
KDO-SI Jaromìø: Osudové kolo (autor a reie J. Holasová, M. Kubina, dle V. Øíhy)
Orientální pohádka, odehraná jediným hercem v a na zmeneném svìtì, tvoøeném
svislým a pozdìji vodorovným kolem, má tøi drobné vady na kráse: prapatnou mluvu,
zpùsobující i monotónnost projevu, nesdìlený vztah k tomu, o èem se hraje a to, e
fórky obèas pøekrývají, o èem se hraje. Jinak vechna èest. (LR)
KRAB Praha: Tuèòákùv výlet (autor a reie B. Kocábková, J. Samková)
Dalí profesionální soubor hlavního programu amatérské pøehlídky potvrdil trend letoních profesionálních produkcí LCH: dobrý standard øemesla - otázky kolem obsahu.
Je pøíjemné sledovat nápaditou detailní práci s èepicovitými loutkami tuèòákù, zatímco
herecký projev vlastním tìlem zavání jistou afektovaností a hereckou machou. Tenounký
pøíbìh o tuèòákovi, který se ztratil a hledal cestu zpìt na Jiní pól, slouí k navleèení
desítek drobných obrázkù a pøíhodièek. Pro mne jako pro dospìlého diváka je toho na tøi
ètvrtì hodiny ponìkud málo. Ale pro dìti kolem tøí a ètyø let, kterým dìlá potíe vnímat
souvislý dìj, v nìm je tøeba zaznamenat, pamatovat si a pochopit souvislosti mezi motivy, pøíèinami a následky, vzdálenými pìtaètyøicet minut (je mateøské koly striktnì vyadují), je navlékání relativnì nezávislých korálkù moná jediná cesta. Obì hereèky po ní
kráèí s vkusem a svinì. Pøevánì verbální herecké vstupy jsou vak vzhledem k nejmením dìtem, o nich uvaujeme, problém. (LR)
MOJE PÌTKA Jaromìø: Chudý a veselý (autor M. Voøíková, úprava a reie J. Holasová)
Anekdotickou moralitku o ustaraném boháèi a bezstarostném chudákovi, který pøiel
o svou veselost, sotva se dostal k troe penìz, promìòuje jaromìøský soubor v groteskní
drama o lakomci, odíraném chtivými dcerami, který jednoho dne (pro lakomce nepochopitelnì) pohodí pytlík penìz vedle houslisty (pøedpokládám, e je chudý a astný, ale
ádný výrazný znak toho ani onoho nám sdìlen není), ten upadne do rozpakù, komu má
nalezené peníze vrátit (jeho povahu vak peníze nijak nezmìní) a otec oebraèený dcerami se rozhodne odejít s houslistou do svìta (co také zchudlému zbývá?). Tìitì zápletky je pøeneseno od ivotního údìlu boháèe a chuïasa k vztahu otce a dcer skrze
peníze. Téma pøedlohy se míjí a sváøí s tématem, je sdìluje dìj inscenace. S maòásky
hrají tøinácti a ètrnáctileté dìti sdìlnì, se smyslem pro humor a nadsázku loutky, zatímco houslista, hraný herecky, stylizaci a pøesnìjí výraz postrádá. (LR)

NA HOLOU Hoøovice: Nádherný letní den (dle D. Charmse, reie L. Øeøicha)
Dalí z mnoha divadelních adaptací dadaisticko-absurdistických textù Daniela Charmse
je zejména v èetných zpìvních èíslech nabita energií ètrnácti mladých hercù. Právì díky
ní je to pojetí zemité, syrové, silné, zatímco v loutkových partech, je tvoøí 5-10% inscenace, se charakter promìòuje spíe v humornou grotesku. Soubor Charmsovy texty nezachovává v jejich pùvodní epické podobì, ale pøevádí je do rozehraných divadelních
situací a názorným pøedvádìním je zkonkrétòuje. Pøi pøevodu absurdní hoøké grotesky
z literatury do akcí mizí chvìjivá ambivalentnost jejích významù, mnohdy se vak ztrácejí
i pointy. Dùleitou otázkou pro mne zùstává také lokalizace dìní kulisou návsi s nízkým
domkem a døevìným plotem. Nejen proto, e Charmsovy texty mají svým mylením,
topografií a konkrétními motivy výraznì mìstský charakter, ale u pro sám fakt úzkého
vymezení prostøedí jediného místa pro vekeré dìní. (LR)
OPAL Opava: Bezhlavý rytíø (autor I. Peøinová, reie M. Halámková)
Staroloutkáøskou rytírnu v moderním pøevyprávìní realizují Opavtí pøíslunými marionetami na drátech s pøiléhavým hlasovým projevem. Chybí mu vak stejnì razantní,
typové, ba archetypové dynamické zkratky v pohybové akci i v øeení celých situací. Tím
jsou otupeny rytíøské meèe a inscenace se ponìkud vleèe. Bez nadsázky a humoru (pro
nì mají, jak vím, smyslu dost a dost) prostì tenhle ánr nejde. (LR)
PAMPALIN Turnov: Teta to plete (autor I. Bøezinová, reie A. Tomáová)
Inscenace zaèíná dvoreèkovým úvodem (pro vysvìtlení: obligátní zaèátek, v nìm se
dìti sejdou na dvoreèku, a tu je napadne, e by si mohly zahrát divadlo z vìcí, které jsou
tu pro nì jako z udìlání pøipraveny): dìti najdou pleteniny tety Bìty a rozhodnou se zahrát
si na tetu, která pak v dalím divadle na divadle inscenuje s tìmito pleteninami dvì pohádky. Toto umocnìné jako dìtem asi pøíli nepomáhá ujasnit si, co zrovna hrají, v jaké
roli a tudí jak. Pøesto jsou vìtinou pøijatelnì autentické - pøedevím proto, e to, co hrají,
jim evidentnì dokonale sedne co do vìku i typù. V pohádkách o Koblíkovi a o ípkové
Rùence pouívají pro hlavní hrdiny improvizované loutky z pøedmìtù, zatímco ostatní
role hrají herci s pouitím kostýmního náznaku (èepice, ály...). Pohádky na ruby zaèínají
na principu prohození funkcí hlavních hrdinù (vichni utíkají pøed Koblíkem...), ale záhy
se objevují i dalí principy (na Rùenku se dobývá vlk...), co hrozí anarchií naschválù.
Nejautentiètìjí je inscenace tam, kde dìti mohou v nadsázce zobrazovat situace, které
samy znají ze svého ivota. Hra pøechází do vìdomì tvarovaného znaku, stává se souèástí umìlého - umìleckého obrazu. (LR)
RADOST Strakonice: Tøetí sudièka (autor J. Køenièka, reie P. Pruner)
Strakoniètí tíhnou k velkým plátnùm - a u rázu poetického (to hlavnì poèátkem
edesátých let), melodramatického (tøeba v povìstném Slzínkovi), èi letos pohádko-kabaretního. Ve vech, v tom posledním zejména, je kardinální otázkou smysl pro míru:
nepøelápnout ve výtvarné, dramaturgické, reijní a pøedevím herecké nadsázce pøi
zpodobování velkých citù, neøkuli afektù. Co je zøejmì pro loutkáøe na poli hereckém
(tradiènì chybnì nazývaném èinohereckým) vìtinou úkol nedostiný. Dovedu si pøedstavit, e lze v inscenaci vybudovat øád, v nìm budou mít smysl herci coby pùl vypravìèi-pùl postavy v pomocných vedlejích rolích, vytváøejících okolí královské rodiny, zatímco královna, princ a princezna coby hlavní postavy tak trochu jiné úrovnì a hlavnì objekty
kouzelné pomsty sudièek budou loutky. Jestlie ale královnu hraje hereèka a prince
s princeznou víc odkrytí herci za loutkami ne samotné loutky, je zadìláno na výe zmínìný problém. (LR)

SPOJÁÈEK Liberec: Tøi zlaté vlasy dìda Vevìda (autor K. J. Erben, reie
R. Krause, J. Polanská)
Nejlepí dosavadní inscenace Spojáèku vyniká èistotou výtvarného stylu (snad jen
s výjimkou supermarketového slunce-Vevìda) i obøadného inscenaèního podání. Víra
v pohádku a pokora pøed ní je v takové míøe málokdy vídaná. Není to vak pokora pasivní, nýbr tvoøivá: øada metaforických obrazù na principu chudého divadla, vytváøejícího
ve jen z tìl a kostýmù hercù, hrajících s tyèkovými loutkami, slouí pohádce, ale je
vlastním tvoøivým pøíspìvkem inscenátorù. Za zamylení stojí práce s èasem, jeho dynamikou a èlenìním. Chybí kontrapunkty: jak se nasadí na zaèátku, tak se hraje a do
konce, v monotónním táhlém temporytmu beze zmìn a výkyvù. Zatímco dobøe funguje
zkratka v kompozici celku (výjimku tvoøí pár nadbyteèných irelevantních situací, jako je
ta s Plaváèkem a jeho domnìlými rodièi-rybáøi), uvnitø tìchto situací je dvacet a tøicet
procent èasu navíc; typické je to u plaveb s pøívozníkem. Ké by vak takové inscenace,
tøebas s drobnými rezervami, byly bìným jevem! (LR)
SPOLU, ALE KADÝ SÁM Jaromìø: O mui, který poèítal iky (autor dle M. Voøíkové a reie J. Holasová)
Zatím nejlepí inscenace J. Holasové, v ní nejstarí dìti hrají tyèkovými loutkami,
vyniká pøedevím uvolnìností nadhledu a smyslem pro opravdovost provedení (lepí
slovo pro echtovnost nenalézám), jdoucí a k tomu, e ve, dokonce i bubnování afrických vesnièanù opravdu viditelnì provádìjí loutky naèernìnýma rukama loutkohercù.
Její nejvìtí slabina je opìt v dramaturgii a následnì v reijním uskuteènìní dramaturgického pùdorysu. Od základního konfliktu kolem muova tvrdohlavého vyadování kadodenních sedmi iek se utíká k zcestným vtípkùm o muovì nechuti vìnovat se manelské povinnosti (mají tøinácti, ètrnáctileté dìti toto poznání z vlastní zkuenosti, nebo jen
papoukují klié vidìné v desítkách obdobných produkcí?) èi o sexuálním vábení místního svùdce, které s tématem, ale ani pøíbìhem nikterak nesouvisí; a kdy dojde k finále,
v nìm má být mu zaiva pohøben, náhle je oputìna i ona opravdovost, samotné pohøbení se koná jen jako, skryto za paraván a pøíbìh konèí nekonèí, bez vyvrcholení, bez
napìtí, bez katarze - a pøirozenì bez úèinného uzavøení tématu. (LR)
STØÍPEK Plzeò: Hotel Beránek aneb Pozor, za dveømi je vlk! (autor I. Faitlová,
F. Kaska, reie I. Faitlová, M. Hartmannová)
Støípek se zavedl v èeském loutkáøství jako amatérské divadlo s profesionálními parametry: od inscenaèní poetiky a po kvalitu provedení. I Hotel Beránek je iroké plátno
s esti hracími prostory, mnostvím loutek (tentokrát tyèkových a maòáskù), ivou muzikou, zpìvy a deseti úèinkujícími. Zaèíná se skotaèivými pøíhodami v ánru bezuzdné
fraky, jejich jedinou funkcí je seznámit nás s prostøedím a pøedevím s dvìma ovèími
vnouèaty - a samozøejmì pobavit. Teprve po pìtadvaceti minutách se objeví s obìma
vlky kolizní moment hlavní zápletky - tedy náznak toho, oè pùjde - a s ním i zmìna ánru:
zaèíná dramatický thriller, v nìm je nutné systematicky rozvíjet jednotlivé motivy a budovat zápletku. Tìm, kteøí mají rádi skotaèivé fraky (jako i mením dìtem), pøíbìh ztìkne, tìm, kteøí oèekávají avizovaný dìj, pøila zdlouhavá expozice. Ke zmìnì dochází
v okamiku, kdy se vystøílela vìtina prachu na nezávazných ertících, navykli jsme si na
jistý klíè a vyèerpala se podstatná dávka divákovy energie. Dlouho jsme èekali na odstartování zápletky a teï si tìko zvykáme na její pomalejí a provázanìjí rozvíjení. Proto
jistý pocit tìkopádnosti v inscenaci tak spádné a ivé. Netvrdím, e inscenace nefunguje - ale pøesnìjí stavba a urèení ánru by ji uèinily jetì úèinnìjí. (LR)

TEATRO HUGO Semily: Hugo (autor J. Mocek, soubor, reie J. Mocek)
Absolutní znakové divadlo, v nìm postavy, rekvizity, prostøedí i zvuky jsou redukovány na pojmenování, a tyto pojmy v podobì natitìných cedulek pak jednají èi je s nimi
jednáno jako s loutkami. Dìj takto vytvoøený je pro mne zavren a ukonèen, kdy hlavní
hrdina - nápis Hugo - pøevypráví tìkosti celého dne své partnerce - a ta vechna jeho
slova smete se stolu. Ve je dopovìzeno, u u je tu katarze - a hle, zaèíná nový kus.
Kus, který nepracuje s èasovými a pøíèinnì-následkovými vazbami prvé èásti, nýbr
s prostøedky výtvarné kompozice, zaloené na nesyetovém prostorovém uspoøádání
bez dìje a tématu. Jsou to krásné, poutavé, objevné obrazy. A kdy i ony kulminují a na
dveøe klepe druhá katarze, pøijde tøetí èást, je uívá zas jiných prostøedkù: jablka, barvy,
slov mluvených... I tu sleduji s potìením. Ale je to pro mì u tøetí pøedstavení pod jednou
støechou. Snad bych se po druhém, tøetím zhlédnutí zaèal domýlet moných spojitostí
mezi nimi. Tak pilné diváky vak lze nalézt snad jen na pøehlídkách. A tak by bylo asi lepí
nabídnout u prvodivákovi klíè, jen by mu umonil vstoupit správnými dvíøky. (LR)
TICHÝ JELEN ROZTOKY: Mariage aneb Dobøe prodaná nevìsta (autor K. Sabina,
J. Jelínek, soubor, reie soubor)
Má to jiskru, má to vih, má to vtip, ale nechce to být jen pásmo nápadù, vtípkù
a gagù. Inscenátoøi nabízejí nìkolik spojnic, nìkolik rozvíjených linií od pøíèin k následkùm. Ta prvá je cesta tlupy komediantù za pøedstavením na svatbì, za nì na konci
dostanou namísto slíbených tøí set zlatých sotva cestovné. Ta druhá je samotný dìj Prodané nevìsty, kterou tam hrají. Tøetí je role prasete, které slibuje být hlavním hrdinou
(jím hra zaèíná i konèí). Ètvrtá je rovina vztahù mezi dvìma dominujícími herci (rodièe?
hlavní spoleèníci?) a tøetí hereèkou, odstrkovanou neikou, jí seberou milovanou koèièku, vypeskují ji za zapomenutou almaru a vlastnì ani nepustí ke slovu... (dcera? pomocnice?). Pátou linii tvoøí vztah dìje Prodané nevìsty k skuteèné svatbì, na ní hrají (Vaek
je napø. pøipodobnìn k reálnému enichovi). A na prvé dvì není ádná dopovìzena,
uzavøena, naplnìna. A se spojnicemi se vynoøí i potøeba jejich jednotícího smyslu, významu, prostì tématu. Postmoderna - nepostmoderna. To, e nás nad vodou drí formální
dokonalost vypracování jednotlivých èísel, je pìkné, ale téma to nenahradí. (LR)
UZEL Chlumec nad Cidlinou: Popøedu-pozpátku povídám pohádku (lidové texty,
reie R. Hlubuèková a soubor)
Inscenace ètyø nonsensových pohádek je zaloena na ilustrovaném vyprávìní, jím se
pìtice starích dívek jakoby pøe a trumfuje. Vìøím, e ve chvíli, kdy èerstvá inscenace byla jen
nahozenou skicou, mohla fungovat jako osvìující drobnièka. Kdy lehkost zmizela a nahozené nápady se propracovaly, ukazuje se, e fixní inscenaèní základ pøíli nosný není, a divák
se ptá, zda tyto pohádky v této podobì nejsou pod vìk tìchto dìvèat. (LR)
VLASTISLAV Hradec Králové: Camiáda (autor a reie J. Polehòa)
Dvì mladé hereèky hrají tøi Camiho høíèky s typickými Polehòovými loutkami. el,
z Camiho nezùstala ani litera, ani duch, take diskutovat o hratelnosti jeho aktovek je
bezpøedmìtné. Nezùstal vak ani dostateènì srozumitelný dìj. Proto onen pocit zdlouhavosti a mrazivé ticho v hlediti. (LR)
VYROB SI SVÉ LETADÝLKO Praha: La Kantýna (autor A. Duchaòová, P. Pola,
reie A. Duchaòová)
Prvá z profesionálních inscenací hlavního programu letoní amatérské Loutkáøské
Chrudimi je vlastnì novì vytvoøenou mexickou telenovelou, zahranou kombinací pidi-

marionetek, rajských jablíèek, písòových èísel a hereckého polostriptýzu. Nejde o parodii, jich jsme tu v minulých letech ji vidìli pøehrli, nýbr o vánì mínìný pokus vytvoøit
vechno to záhadno, hrùzno, èi magické fantaskno, na nich obdobná díla stojí. Jene
kadé dobré, fungující umìlecké dílo - a má povahu fantaskní, symbolickou, metaforickou, a je stvoøeno na principu asociaèních øad poetistických, surrealistických nebo tøeba
magického realismu - tedy kadé dobré dílo by mìlo v rovinì, kterou si samo zvolí, evokovat ve vnímateli estetický, emoèní èi racionální významy jednotlivostí i celku. Slibuje-li
La Kantýna pøíbìh, mìly by být srozumitelné alespoò jeho základní dìjové linie. Nevímli, zda spisovatel vskutku zemøel, nebo ne, zda jeho matka skuteènì skoèila z okna, nebo
z nìj jen vypadla (a proè), zda vinu na její smrti opravdu mají hospodtí tamgasti, je pak
hlavní hrdinka rozmixuje v mixéru, nevím-li, zda zpívající hereèka je totoná s touto hrdinkou (asi ano, proè by jinak na své obnaené tìlo lákala tamgasty - a moná ne, vdy
zpìvaèkou byla pøedchozí spisovatelova milka)..., pak se celek jeví jen jako pøehlídka
nápadù a èísel, jejich jediným kritériem je chytlavost, atraktivita, monost pøedvést se.
Pravda ale je, e øemeslná dovednost jediné hereèky je kladem inscenace: dobré øemeslo loutkoherecké, herecké i pìvecké, které by u profesionálù vzdìláním i praxí mìlo být
standardem (leè nebývá), tu nechybí. (LR)
VYÍ ODBORNÁ KOLA HERECKÁ: Aj, já koza (autor V. Provazníková, úprava
a reie J. Proke)
Také tato profesionální inscenace sází pøedevím a jen na formu - a na mnohost. Na
jeviti se dìlají vìci, které mají zaujmout, z nich lze vytvoøit èísla, bez ohledu na to, zda
posilují (nebo alespoò nepopírají) významy pøedlohy (vesele skandující neastný èuník aj.). Nadto chybí reie celku: vichni se jako o závod nepøetritì pohybují a kadý se
snaí strhnout pozornost na sebe. el, slabí je to s øemeslem: s hlavovou maskou nelze
hrát jako bez ní a s maòáskem nestaèí tøepat. (LR)
ZÁVÌSNÉ DIVADLO Jièín: Kamenný host (autor A. S. Pukin, úprava a reie
R. Smolík)
Klasická pøedloha s vnitøním patosem a vyhranìnì archetypálními situacemi se setkala vcelku astnì s øezbovanými marionetami na drátì, jim tento styl vìtinou sluí.
el, nenala pøimìøenou podobu i v herectví, zejména hlasovém. Namísto vyhranìných
typù vidíme neurèité charaktery: Don Juan není charakterizován ani jako okouzlující
svùdce, ani jako padouský intrikán. Drama velkých vání bez vání a napìtí pak pùsobí
zákonitì mdle a vzbuzuje pochyby, zda je máme vnímat v poloze tragické, komediální,
groteskní èi parodické. Je vak pøíjemné vidìt mladou partu neloutkáøù, kteøí tuí, e
loutka by v pohybu nemìla popisnì napodobovat èlovìka, nebo její silou je nadsázka,
urèená jejím materiálem a technologií. Teï jetì pokroèit k tomu nejdùleitìjímu - e
toté platí i pro herecký výraz, vèetnì výrazu hlasového. (LR)
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