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PRO DÌTI

Jsou i tací, kteøí se snaí tuto otázku sprovodit ze svìta jejím obrácením na ruby: existuje a má vùbec existovat specifické divadlo pro dìti? Historicky ne zcela korektní debatéøi je v rozporu s realitou dokonce vyhlaují
za sovìtský socialistický výmysl, rozumìj nesmysl. Popírat specifiku a smysl
divadla pro dìti je sice efektní, ale hloupé. Divadlo pro dìti existuje, je ádoucí a funkèní, nebo existuje tématika, ánry, styl, druh humoru, vyjadøování, zobrazování postav, situací..., které jsou dùleité, vzruující a zábavné
speciálnì pro dìti, ne vak pro dospìlé: dìti se zhusta smìjí tomu, co dospìlým nijak smìné nepøipadá - a naopak. A kdyby mìly dìti vídat jen
divadlo pro dospìlé (respektive tu jeho èást, která by byla oznaèena
za vhodnou pro dìti), nikdy by se nesetkaly napøíklad s divadelní pohádkou - nebo té si dospìlí obvykle neádají a na ni nechodí.
A je nemálo dùvodù, proè je právì loutkové divadlo blízké dìtem. Pøednì pro blízkost loutky a hraèky-panenky. Tìko se vìdì kdykoli podaøí vyvrátit, e pøirozená lidská a najmì dìtská hravost nebyla jedním z prvých
dùvodù, proè malý pravìký èlovìk zaèal rozhýbávat a oivovat klacík ovázaný trávou a napodobovat jím maminku, tatínka nebo mamuta. Soudit
mùeme jen z analogií s pøírodními národy, a neslyel jsem o ádném, u nìj
by loutka mìla jen magickou funkci, ale dìti by si tam nehrály s panáèky
a panenkami, s figurkami, je jako nìco dìlají. Loutka stejnì jako hraèka
je zmeneným, zjednodueným, dítìtem uchopitelným, pochopitelným
a ovladatelným modelem svìta. Vychází tím vstøíc i potøebì (zejména meních) dìtí seznamovat se se svìtem v jasných, nelomených obrysech, pøièem vak zjednoduení loutky neznamená nutnì zplotìní. Mùe být
naopak nástrojem prohloubení pohledu na vymezenou, redukovanou výseè skuteènosti a pøedevím cestou k obrazivìjímu pohledu svìt, zbavený irelevantních popisných detailù - tedy nástrojem mýtického podání svìta
jako pøíbìhu v obrazech. A to je dìtem rovnì blií ne popisná analytická exaktnost. Z dramaturgického hlediska se to pak v novìjí dobì promítlo i do spojení s pohádkou, která má s loutkou spoleènou typovost
a archetypálnost významù...
ádný z tìchto faktù vak není dùvodem, proè by nemohla být loutka
stejnì blízká i dospìlým. Ba, druhý z pøedpokládaných cílù uívání pøedmìtu jako loutky - magické, rituální pøedvádìní skuteèných èi kýených
situací - ukazuje k dospìlému divákovi: to jemu bylo urèeno, to on chtìl
napodobováním pomocí loutky docílit, aby se jeho pøedstavy, pøání a touhy
naplnily, to k nìmu míøily mýty, pohádky a bajky, snaící se zachytit i ovlivnit
svìt a ivot.
A je zcela jisté, e i loutkové divadlo coby èinnost èistì umìlecká zaèínalo jako umìní pro dospìlé, respektive pro vechny. Pro smíené publikum - de facto pro dospìlé pìstoval loutkové divadlo støedovìk, stejnì jako
baroko, jemu vyhovovala spektakulárnost loutky, její výrazná výtvarná teatrálnost i efekty, které loutka umoòovala a jimi se publikum rádo nechalo okouzlovat.

Teprve nastupující vìk rozumu s kritérii ivotní pravdivosti, ovìøitelnosti a uvìøitelnosti,
odsunul loutkové divadlo, ustrnulé v barokní panoptikálnosti a zároveò usilující
o napodobení hereckého divadla, jako nevìrohodné, nedokonalé a smìné, dobré tak
nejvý pro dìti. (Nelo tedy o dobrovolnou volbu samotných loutkáøù: kdo by v existenciální
nouzi dal pøednost divákovi ekonomicky nesrovnatelnì slabímu?) Loutkové divadlo nemohlo obstát v okamiku, kdy dostala pøednost kritéria psychorealistické hodnovìrnosti
a jevové popisnosti pøed mytickým obrazovým výkladem.
Na pøelomu 19. a 20. století je zaèali objevovat umìlci, pøedevím výtvarníci, které
loutkové divadlo pøitahovalo jako monost dynamizování výtvarného obrazu. Zhruba od této
doby zaèíná být loutkové divadlo pro dospìlé prostøedkem alternativního, odliného úhlu
pohledu, odliného vidìní svìta, odliné potøeby a schopnosti svìt alternativnì vidìt.
Novou fázi pak znamenala avantgarda, která alternativnost loutkového divadla zcela vìdomì zdùrazòuje a upøednostòuje pøed pouhou realistickou kopií skuteènosti.
Pováleèný socialistický realismus, prosazovaný jako jediný zpùsob zobrazení, zavádí
loutkové divadlo do slepých ulièek psychorealistických pøíbìhù ze ivota a tím je mimo
jiné vrhá jednoznaènì zpìt k dìtem, které jsou do jisté míry ochotny loutkový realismus
pøijmout jako vìrohodný obraz ivota; ostatnì je pøíznaèné, e i pohádka se ideologùm
onìch èasù jeví jako problematický a neádoucí ánr. Dobový Velký Ivan - skuteèný
herec ve své monstrózní velikosti nièící hravì máchnutím ruky loutkové tanèíky kontrarevoluèních imperialistù - je vlastnì jetì vrcholem pochopení moností loutkového divadla.
Od edesátých a zejména pak od zaèátku osmdesátých let se objevují èastìjí pokusy získat pro loutkové divadlo opìt i dospìlého diváka. V 80. letech dolo jednak k zøejmé
orientaci mladých loutkáøù na vlastní vrstevníky - tedy mladé dospìlé diváky, jednak
i k objevení moností loutek nìkterými neloutkáøskými tvùrci. A zdá se, e právì nyní
proíváme boom loutkového divadla mezi mladými lidmi, kteøí se jinak zpravidla a ostentativnì distancují od veho, co by je mohlo deklasovat jako dìti.
Na místì je tedy otázka, co dospìlého diváka na loutce dnes pøitahuje, zajímá a baví,
proè ji vyhledává èi pøinejmením snáí. Co je pøíèinou onoho sblíení? Které kvality
jsou obìma stranám spoleèné? Jak ono loutkové divadlo pro dospìlé dnes vypadá?
A o jak obecný a iroký jev se jedná?
Sociologové v souèasné spoleènosti zaznamenali stírání hranic dìtství a dospìlosti:
dìti se u v raném vìku setkávají s problematikou dospìlých, dospìlí zase vyhledávají
hry i hraèky, které se dokonce speciálnì pro nì vyrábìjí, vzrùstá zájem o animované filmy pro dospìlé a o klipy, v nich se prolíná realita a umìlost. Stírají se tak nejen hranice
mezi dìtmi a dospìlými, ale i mezi realitou a skuteèností, co je prokazatelné
i na rostoucím podílu virtuálního ivota, a u ho proíváme u konzolí poèítaèových her
nebo u obrazovek televizí. Hravost, která se ve vzrùstající míøe prosazuje i u dospìlých,
je tak zøejmì jednou z pøíèin, proè je dnením dospìlým, pøedevím mladým, blií
i loutkové divadlo.
Loutka má u svou materiální podstatou dál k popisnému napodobování skuteènosti,
je svou podstatou groteskní stylizací, deformací skuteèné podoby i funkcí svìta. Proto
loutka, respektive zobrazení skrze loutku vyhovuje bizarní stylizaci svìta, jí právì mladí
(a pøedevím o mladé se tu jedná) obdivují na vzhledu i pohybu zpìvákù, hudebníkù,
filmových idolù, kostýmech, scénografii a efektech koncertù a v klipech èi - v ivotní poloze - v tetování a bodyartu. Dnení svìt je ve vìtinì svých projevù nadobyèej teatralizovaný - a loutkové divadlo je svou podstatou nejteatrálnìjí obor divadla.
Tato teatralizace je mj. reflexí pocitu absurdnosti, nonsensu, paradoxu. Hravé zobrazení svìta pomocí grotesknì ambivalentní loutky je pøehledným modelem jinak nesrozu-

mitelného svìta a zároveò nástrojem k reflektování pocitù jeho nesrozumitelnosti, nepoznatelnosti, mnohoznaènosti, proteické ambivalentnosti, promìnlivosti, neuchopitelnosti
i nepochopitelnosti a relativity hodnot. S tím souvisí také ánrový posun: zatímco u loutkového divadla pro dìti pøevauje pohádka se svou typovostí, archetypálností, fantazijním prvkem a venkoncem i blízkostí loutky a hraèky, u dospìlých je v popøedí zájmu revue
(co objevil u Josef Skupa), rozbíjející celistvost pøíbìhu èi na nìj zcela rezignující.
Dnení mladí se z absurdity svìta nehroutí, nevnímají ji jako existenciální problém,
ale hodnotí ji z odstupu - co loutka jako externalizovaný, zcizený prostøedek skvìle
umoòuje. To vyhovuje jejich vnímání svìta i jejich touze nenechat se spoutat a pøinutit
k zaujetí pevného, kontrolovatelného stanoviska, nìkdy také neschopnosti èi neochotì
pøihlásit se k èemukoli. Pøevaujícím postojem inscenátorù je ironický odstup a parodický
nadhled, distancování se od skuteènosti. Zatímco v 80. letech vedla loutkáøe k dospìlým
divákùm a dospìlé diváky k loutkovému divadlu pøedevím témata zpracovávaných pøedloh (buï jinak ne loutkou obtínì inscenovatelná, nebo na poli loutkového divadla dozíracím orgánùm pøece jen skrytìjí), od 90. let jde spíe o postmodernistickou hru
s pøedlohami, ne o snahu komunikovat s divákem o pøedloze samé a skrze ni. V souladu
s postupy postmoderny v jednotlivostech i celku stojí inscenace na odkazech, citacích,
parafrázích, parodiích, travestiích... nìèeho, co u nìkdo jiný vytvoøil. Loutkové divadlo je
pak spíe ozvlátòující formou, která dává monost postmodernistické reflexe (vesmìs
parodie) jiných médií, pøedevím filmové a televizní produkce. Dalo by se øíci, e postmoderní loutkové divadlo pro dospìlé ani tak nereflektuje bezprostøední skuteènost, jako
spí ji existující umìlecké projevy. Hodnotící pøístup bývá výjimkou - mnohem èastìji jde
o to se v takto citovaném jen vyít.
Ústøedním se tak v loutkovém divadle pro dospìlé stává pojem alternativnosti, tedy
jinakosti. Postmoderna je jí témìø posedlá a mladí alternativnost milují. Potøeba odliit
se je pro nì nástrojem individuální i skupinové sebeidentifikace a loutka se tak stává
prostøedkem vydìlení - zejména tam, kde se takto mladí mohou manifestovat skupinovì
(rùzné akce typu festivalù...). V tomto smyslu zaèíná být loutkové divadlo pro dospìlé
jedním z proudù sebeidentifikaèních subkultur, podobnì jako rùzné smìry moderní hudby èi alternativních zpùsobù ivota vùbec. Je to i pøirozená reakce na zabrání globálního
prostoru televizí, filmem a masovou kulturou vùbec. Loutkové divadlo pro dospìlé se tak
(vìdomì èi nevìdomì) zamìøuje na specifického, vybraného diváka - vìtinou generaèního vrstevníka mladých tvùrcù.
Nezdá se mi, e zesílený zájem dospìlého diváka o loutkové divadlo a loutkového
divadla o dospìlého diváka je vìdomou reakcí na urèitou konkrétní problematiku souèasného svìta. Myslím, e spíe zesílila potøeba individuálnì se vyhraòovat (a také touha tvùrcù po spoleèenské prestii v divadle pro dìti tìko dosaitelné) a s ní i diferenciace
divácké obce, díky ní se vytváøejí vyhranìné divácké klany. Kdybych mìl pøeci jen
hledat jakýsi tématický svorník (nebývá vak v tom, co se hraje, nýbr o èem a jak se hraje),
s velkou mírou volnosti bych ho nazval veselou nedùvìrou v svìt a zároveò potøebou
se v nìm vymezit, potvrdit, zaøadit. Výjimky potvrzují pravidlo.
Jestlie jsem vyel z toho, e loutkové divadlo pro dospìlé v souèasnosti proívá boom,
musím teï dodat, e je to boom omezený a divák specifický. Jde zejména o spoleèenství
generaènì i postojovì vymezených mladých lidí, zejména tìch, kteøí hledají alternativní
zpùsoby ivota, vyjádøení i kultury, najmì pak specifických skupin divadelních fanoukù
na rùzných festivalech, setkáních a jiných seancích. Onen generaèní aspekt má vak
v sobì pozitivní jádro i do budoucnosti: mladí, kteøí dnes pøijímají loutku jako samozøejmost, se snad u pøítì nebudou apriori oklíbat, a se s ní coby starí nìkde potkají.

Uvidíme, co bude dál, zda si tato generace svùj vztah k loutkovému divadlu udrí
a loutkové divadlo pro dospìlé se stane samozøejmostí. Zatím, el, stále platí: Loutkové? Dìkuju, z toho u jsem vyrostl.
V kadém pøípadì pozitivní je to pro vekeré loutkové divadlo, je tak namnoze pøijímá a obnovuje si kritéria kvalit bez úlev a vytáèek i ve svých produkcích pro dìti. A a si
dospìlí pøestanou loutku spojovat se patným loutkovým divadlem, je vídali v dìtství,
bude vyhráno.
Ludìk Richter
Co loutky a jejich hra pøináejí dospìlým lidem, víme pøece dobøe. Mohou scénicky vytvoøit nový, imaginativní svìt, kde je toho výtvarnì hodnì dovoleno. Loutky pøináejí,
u jen tím, e jsou loutky, zvlátní bizarnost. Zjistila jsem, e takto vybudovaný svìt nepøijímá kadý. Dobøe se v nìm pohybují lidé (a u herci nebo diváci), kteøí mají vztah
k výtvarnu, k materiálùm a mají aspoò základní smysl pro zkratku.
Jetì není vybojováno! - øekl k tomuto tématu Karel, mu mùj a myslel tím zrovnoprávnìní, vyrovnání se divadlu hereckému. Podotýkám, v rámci úèinnosti loutkového divadla na dospìlého diváka. To je tìká vìc. Na jedné stranì se (malého) loutkového
divadla drí malá témata, navíc v mnoha pøípadech u amatérù nepoøádnì zpracovaná.
Ale na stranì druhé u se objevují hry, kde o nìco jde a je to dotaené a krásné. Letos
Krvavé koleno praského Tate Iyumni s mylenkou, kde hledat svou komùrku, která nám
pomùe pøeít (Komenský?) nebo studenti ZU z Nového Mìsta na Moravì, kteøí hrají
Deníky Anny Politkovské. Ono vlastnì to, co je tak okouzlující na loutkovém divadle, je
èasto zároveò zavádìjící. Lze prostì zùstat jen u imaginace, u kouzel, u novì otvíraného
svìta hmoty. Co je prima, ale nemusí se to krýt s výrazným (velkým) vyjádøením a hra
zùstává hravì na povrchu.
Na letoní Letní Letné hráli loutkáøi z Francie velmi bravurnì, neestetizovali, ale chytli
za srdce, opravdu toti o nìco lo. Tudy je moná jeden ze vstupù do svìta dospìlého
divadla a vyrovnání se hereckému divadlu s velkou dùstojností. Mnozí mladí loutkáøi na to
mají, taky vnímají loutkové divadlo u zase jinak ne my. Co o to, mnì by se líbilo vidìt
na èeských jevitích i takový druh loutkového divadla. Ale nìkteøí se moná zeptají: a proè
by se vlastnì loutkové divadlo pro dospìlé mìlo mìøit s hereckým divadlem? No a jsem
v koncích...
Blanka efrnová
Loutkové divadlo pro dospìlé (LDPRD) má podstatnì vìtí tradici, ne loutkové
divadlo pro dìti. Vlezlo lidem pod kùi a odtud do krve ji v pradávných dobách, kdy
se jetì znepøátelené tlupy (kdy jetì nemìly samopaly ani rakety) mlátily po hlavì klackama. LDPRD hráli pak ve sloitých obøadech (ale zase ne tak sloitých jako Slety, èi
Spartakiády), ve kterých se obraceli ke svým bohùm, jejich atributy vyrobili z klackù
(moná, e právì z tìch, kterými zvítìzili nad svými nepøáteli). LDPRD byla i ona prvá
divadla, ve kterých lámáním klackù vyprávìli nai pøedkové ostatním z tlupy, jak boj probíhal a jak právì oni byli nejstateènìjí, èi jak snadno ulovili nevídané mnoství nevídané
zvìøe. V tìch dávných svìtlých dobách, kdy elektøina volnì a nezkrotnì probíhala mezi
mraky a zemí, LDPRD dìti asi vidìt mohly, ale jen zpovzdálí, nebo prvé øady mìli pøedplacené staøeinové, jejich matrony a ostatní dospìlí.
Teprve o hodnì pozdìji se po zemích zaèaly potloukat komediantské tlupy, které vedle
krádeí domácího zvíøectva obèas hrávaly velké kusy velkého dramatického umìní (napø.
ejkspíra, kterému tehdy jetì obèas øíkali Shakespeare). Tak se chudý obecný
a nevzdìlaný lid nejen bavil, ale i kultivací vzdìlával (za poslední sousloví se tenkrát naráelo na kùl).

Pro dìti se zaèalo hrát loutkové divadlo a nìkdy v novovìku. Loutkové divadlo
se pokouelo dìti vychovávat, aby poslouchaly, aby si èistily zuby, aby se myly Pilnáèkovým mýdlem, aby nedrobily rohlíky a podobnì. Pak se pro loutkové divadlo psaly pohádky pro dìti. Jednoduché (protoe dìti jsou blbé) a témìø vdy s moralistním pouèením.
Pøesto dìti loutkové divadlo milovaly, milují a milovat budou. Èasto je to pro mnohé jediné ivotní setkání s divadlem vùbec - take proè ne? Tedy: ano. Zvlátì, doprovází-li
pohádky malý, chytrý, veselý, èistotný, èestný, hrdinný ná milý kapárek. Kapárek,
který je naprostým opakem svého nièemného, nenaraného, neustále pøioralého, jen
sebe milujícího podrazáka svìtobìníka Kapara.
Josef Brùèek
Moje vìdomosti o souèasném loutkovém divadle pro dospìlé jsou omezené, vidím
málo inscenací, které jsou urèeny jen pro dospìlé. Ale stále si myslím, e soubory ve své
vìtinì moc adresnì neuvaují, e si øíkají a je inscenace adresovaná pro vyí vìkovou hranici, ony si z ní u dìti nìco vyberou. Mám zato, e by to mìlo být obrácenì,
e inscenace orientovaná na dìti by mìla (mohla?) být v bìné praxi udìlána tak, aby potìila i dospìlého.
Rozdíl mezi divadlem pro dìti a pro dospìlé je podle mne v pøedkládané látce,
v temporytmu a ve zpùsobu sdìlování, ve výtvarnu. Pro dìti je to srozumitelný a zábavný,
správnìji zajímavý pøíbìh v tom dobrém slova smyslu, pro dospìlé záleitost tìící
z tématu i z obdivu, jak to ti herci a inscenátoøi umí, jaké zajímavé pohledy v inscenaci
loutkami sdìlují - samozøejmì se vemi atributy dobrého divadla, které je o nìèem.
Dìtské divadlo je v souèasnosti v podstatì adresnì vymezené a ohranièené. Sloitìjí to je s divadlem pro mláde. Loutkové divadlo pro mláde pøece jen více splývá
s divadlem pro dospìlé a rozdíl je jen v tom, do jaké míry pøekrývá ta která inscenace
obì oblasti k spokojenosti obou typù divákù. Vznikají tak vlastnì inscenace adresnì univerzální. Moná, e podíl na nejasnostech ve vìci adresnosti má i to, e pøi pøehlídkách se vìtinou
hovoøí o tom, jak je inscenace udìlána a témìø vùbec o tom, pro koho je urèena.
Mám za to, e loutkové divadlo má mezi dospìlými diváky øadu pøíznivcù, pokud je
inscenace pøipravena na úrovni, pokud v ní loutka hraje roli, která jí pøísluí, aby inscenaci ozvlátòovala a nìco sdìlovala.
Jan Merta
Dospìlý èlovìk má obvykle s loutkou trochu problém. Má pocit, e se to nehodí,
je mu trochu trapnì - jako e je to dìtinské, v lepím pøípadì je shovívavý. A protoe
vìtina jeho zkueností s loutkovým divadlem pramení z jeho dìtství, pøípadnì z návtìv pøedstavení s vlastními potomky, ani si nedovede pøedstavit, e by mohly loutky
hrát výhradnì pro nìj - dospìlého.
Nae zkuenosti s dospìlými jsou ale docela pozitivní. I kdy zpoèátku vstupují
s urèitým odstupem, v prùbìhu pøedstavení se pøidávají ke svým dìtem a baví se stejnì
dobøe, jako ony. Èasto za námi po pøedstavení pøijdou, spoleènì s dìtmi si prohlíí loutky, oblékají je na ruku a dìkují. Proto jsme se i my pokusili, v prùbìhu let, udìlat nìkolik
inscenací pro dospìlého diváka. Inspirací nám bylo praské Paraple i svitavské Céèko.
Za dobu naeho trvání jsme udìlali ètyøi: Frejíø (pøepis Dekameronu), Léèba neklidem,
Celestýna, Zvíøátka za to nemùou. Vechny ètyøi mìly sluný úspìch a nìjakou dobu
se hrály, ale tolika repríz, jako inscenace pro dìti se nedoèkala ádná.
Nemyslím, e pøibývá nebo ubývá loutkového divadla pro dospìlé, prostì se èas
od èasu nìco objeví. Diváka na nìm baví ta jinakost, zkratka, poetiènost, absurdita, magiènost - podle ánru - kterou mu èinohra nabídnout nemùe. Podle mého názoru zásadnì jiné, ne divadlo pro dìti není. Rozdíl je jen v tématech a v úrovni, v jaké je sdìlováno.

Proè se tedy tak málo dìlá? Nebo proè se na nìj o tolik ménì chodí (ne na herecké
divadlo)? Myslím, e to vánì dìlá to slovo loutka v titulku. Pokud nìkde uvedeme
alternativní, s návtìvností obvykle není problém a diváci se skvìle baví a rozhodnì pøítì
pøijdou zase.
Take co? Vánì se tak stydí jít dospìlý divák na loutkové divadlo? Mìli bychom
najít jiný název?
Daniela Weissová
Co mì napadlo okamitì a bezprostøednì po poloení otázky? V podstatì to,
e pøes loutku jsem já, coby tenkrát u dospìlá, do svìta divadla vstoupila. Asi bych
nikdy nenala odvahu hrát divadlo, kdyby mi na zaèátku nepomohla loutka, prostøednictvím ní jsem zaèala sdìlovat. Pravdou zùstává, e lo o sdìlování dìtskému divákovi
a o rovinu dospìlého herce s loutkou. A od té doby má pro mì, by dospìlou, loutka jakési posvátné poslání. Loutkového divadla pro dospìlé podle mì ubývá a zájem o nìj asi
nevzrùstá - jako o divadlo obecnì. Doba tomu nejde naproti, zelenou má konzumní umìní
v podobì veèerního spoèinutí do køesla, zapnutí televize a postupné odumøení u obrazovky.
Moná pøehnané, ale soudím podle svého regionu a své vìkové kategorie. Navzdory tomu si
myslím, e kdy u dospìlí seberou sílu k tomu jít na loutkové divadlo (a u urèené dìtem èi
dospìlým), stále funguje jakési okouzlení loutkou, v kadém z nás to nastartuje probuzení
pomyslného dítìte. Jako dospìlá si daleko víc uívám toho, co loutka dovede, zkratky, gagu,
øemeslné dovednosti loutkoherce. K tomu mì na loutkovém divadle baví, e prostøednictvím
loutky (jakékoliv) lze sdìlovat i velké téma s nadsázkou a jak bych to øekla - nerozpatlanì
bez falených emocí, prùzraènìji. Loutkové divadlo si pro mì nehraje na realitu a pøesto se mi
s realitou potkává. Neumím se k tomu odbornì vyjádøit, pravdou ale je, e pøedmìt, loutku (a
u hotovou nebo improvizovanou) pouívám velmi èasto pøi práci s dìtmi a nevyluèuji ji
ani pøi naich spoleèných produkcích pro dospìlé. Jsem pøesvìdèená, e loutkové divadlo
má i dnes na to oslovit mláde a dospìlé a jediné, co mì mùe mrzet je, e se loutkovému
divadlu pro dospìlé nevìnuji, protoe mám ve svých souborech vesmìs mladí dìti.
Ale do dùchodu daleko a loutkové divadlo pro dospìlé mì láká nejen jako diváka, ale i herce
èi reiséra.
Hanka vejdová

KUDY CESTA NEVEDE:

VERBÁLNOST, POPISNOST,
FALENÝ DIALOG
aneb ÈEHO JE MOC, TOHO JE PØÍLI
Dcera:
Maminka:
Dcera:
Maminka:

Ach, maminko, já mám takový hlad!
To je tím, dceruko, e jsem taková chudá vdova.
Ba, ba, zùstáváme v staré chalupì s dokovou, roztrhanou støechou
a na pùdì máme jen nìkolik slepic.
Já chodívám v zimì do lesa na døíví, v létì na jahody a na podzim
na pole sbírat.

Dcera:
Maminka:
Dcera:

Staøenka:
Dcera:
Staøenka:
Dcera:
Staøenka:

Dcera:
Maminka:
Dcera:
Maminka:
Dcera:
Maminka:
Dcera:
Maminka:
Dcera:
Maminka:
Obì:
Dcera:
Maminka:
Dcera:
Maminka:

A já nosím do mìsta na prodej vejce, co nám slepice snesly.
Ale dnes jsem se nìjak roznemohla. Musí sama do lesa na jahody.
Dobrá. Vezmu hrnec a kus èerného chleba a pùjdu. (Jde a sbírá
jahody; po chvíli:) U mám hrnec plný jahod, je právì poledne.
Sednu si a budu obìdvat.
(Uvidí staøenku, která vela.) Ale co je to tu za staøenku? Vypadá
jako ebraèka a v ruce drí hrneèek.
Jistì si øíká, dìvenko, e vypadám jako nìjaká ebraèka. A taky
e ano. Ach, dìvenko! to bych jedla!
Vidím, e máte velký hlad, a se celá tøesete.
Ano, ano. Od vèerejka od rána nemìla jsem nièeho v ústech. Nedala
bys mi kousek toho chleba?
Myslíte tohohle posledního, co nám jetì zbyl? Vemte si ho tøeba celý;
vak já domù dojdu.
Pán bùh zapla! Hned ten poslední chleba, co vám jetì zbyl, sním.
(Chroust-chroust...) To jsem se najedla. A e jsi tak hodná, také ti
nìco dám. Kdy tenhle hrneèek postaví na stùl a øekne: Hrneèku,
vaø!, navaøí ti tolik kae, co bude chtít. A a bude mít dost, nezapomeò øíct: Hrneèku, dost! Spánembohem!
Pùjdu tedy domù. Ach, jak je ta cesta dlouhá! Ale koneènì jsem doma.
(Dojde domù.)
Vidím, e nese hrneèek.
Maminko, pøedstavte si, co se mi v lese pøihodilo. Pøila staøenka
a dala mi hrneèek.
A jak vypadala?
Jako nìjaká ebraèka. Prý kdy øeknu Hrneèku, vaø! navaøí mi tolik
kae, kolik budu chtít. Jestlipak mì neobelhala. Hrneèku, vaø!
Koukám, e se zaèala v hrneèku ode dna kae vaøit.
A je jí poøád víc a víc.
A co bys deset napoèítala, je hrnek plný.
Hrneèku, dost!
A teï si obì sedneme a budeme s chutí jíst.
Mòam - Mòam - Mòam.
Pùjdu teï do mìsta vejce prodat, co nám slepice snesly v té naí
staré chalupì s dokovou, roztrhanou støechou.
Tak, tak. Vdy je to to jediné, co máme.
Jen se bojím, e tam s nimi budu muset dlouho sedìt, budou mi za nì
dávat málo, a teprv v samý veèer je prodám. (Odejde.)
Ale e ta kae byla dobrá! Hm - hm... Nemohu se dcery doèkat, je
skoro veèer, u se mi taky chce jíst, a mám zas na kai chu. Hrneèku,
vaø! - Vida, vida! Kae se v hrneèku hned zase zaèala vaøit, a ne si
dojdu pro líci, bude plný. (Odejde a vzápìtí se vrátí.) To jsem zùstala
leknutím jako omráèená: kae se valí plným hrdlem z hrneèku na stùl,
se stolu na lavici a s lavice na zem. A já jsem zapomnìla, co mám øíct,
aby hrneèek pøestal vaøit. Ach, ta neastná holka! co to pøinesla: já
jsem si hned pomyslila, e to nebude nic dobrého! Teï u teèe kae
ze sednièky pøes práh do sínì a kdo ví, jaký to vezme konec, jestli
se dcera nevrátí!

Dcera:
Maminka:
Dcera:
Maminka:
Dcera:
Maminka:

Maminko, u jsem se vrátila. Kae u se valí jako mraèna dveøma
i oknem.
A na náves a na silnici...
Já jsem se vak natìstí vrátila a vykøiknu: Hrneèku dost!
Ale na návsi je u veliký kopec kae!
Ba, ba, a pojedou veèer sedláci z roboty domù, nebudou moci
nikterak projeti.
Budou se muset skrze tu kai prokousat - jako my.

Verbálnost má v divadle obvykle negativní význam: naduívání slova v dialogu
i vyprávìní, pøíliné mluvení, mnohomluvnost, a to jak v upovídanosti obecnì, tak zejména v tom, e slovo sdìluje ve a nenechává prostor názornému pøedvádìní dìje
jednáním.
Popisnost je v divadle nadbyteèné líèení, popisování (vìtinou slovy, ale i akcí,
scénografií èi zvuky) toho, co je zbyteèné sdìlovat, nebo je to zøejmé, vidíme to èi
bychom to mohli vidìt, nebo je to pro téma a dìj nedùleité. Namísto toho, aby vzhled
prostøedí èi postav, jejich stavy, pocity, zámìry a jednání byly dynamicky pøedvádìny
pøímo akcí v jevitním obraze, jsou staticky sdìlovány slovy, pøípadnì slovo èi jiná
sloka to, co vidíme nebo víme, jen zdvojuje, dubluje dalími, vìtinou nadbyteènými
prostøedky (napø. kdy se srozumitelná situace popisnì pøedvádí tak, aby byla srozumitelná).
V popisu se slovem nejedná, nýbr se líèí nìjaký minulý dìj èi stav; popis má spíe
lyrickou povahu, je vdycky a druhotnou reflexí nìèeho co, u se stalo èi bylo, a proto
je statickým prostøedkem, brzdícím jevitní dìj, jen se odehrává v pøítomnosti. Dùsledkem popisnosti je verbálnost.
Skuteèné dramaticko-divadelní slovo je slovo, jím se jedná - je jednáním slovem.
Falený, nepravý dialog není jednáním slovem. Nevychází z potøeb postav, postavy
neøíkají své repliky proto, aby jimi nìco zpùsobily, pøimìly partnera k nìèemu èi ho
informovaly o nìèem, co neví a co ho k nìèemu pøimìje èi nìco zpùsobí, nýbr proto,
aby tím, co si øíkají (aèkoli to obì strany dialogu vìdí), autor sdìlil divákovi to, co mu
sdìlit chce a neví jak. Je to vlastnì popis tváøící se jako dialog.
Ludìk Richter

KRVAVÉ KOLENO

Vladimír Veselý, Ale Kubita, Pavel Richta, spoluautoøi:
Nikola Orozoviè, Jakub Veverka a dalí èlenové souboru
Tate iyumni
Promlouvající postavy: Frantiek, Bìtka, Krákora, vìdma Ghýmeiová,
paní Picmausová, Babièka, koèka Melinda, koèka Alfonsie, Dìti
Dalí postavy: dva stìhováci, Krvavé koleno, cikáni Janko a Ferko
1 Prolog
1.1 Dìti si hrají
Tma
Dítì 1:
Baf
Dítì 2:
Kdo jsi?
Dítì 1:
Krvavé Koleno!
Dítì 2:
Èím se iví?
Dítì 1:
Lidským masem!
Dítì 2:
Co pije?
Dítì 1:
Lidskou krev!
Dítì 2:
Èím se pøikrývá?
Dítì 1:
Lidskou kùí!
Dítì 2:
Kdy si pro nás pøijde?
Dítì 1:
A odbije... ètvrtá hodina!
Stínohra - dìti se toèí v kruhu.
Dìti sborovì: První hodina odbila, lampa jetì svítila, druhá hodina odbila, lampa jetì
svítila, tøetí hodina odbila, lampa jetì svítila, ètvrtá hodina odbila, lampa
zhasla! UÁÁ (Pitìní.)
1.2 Ve sklepì
Do sklepa vbìhnou s pitìním a smíchem malí Frantiek a Bìtka.
Bìtka:
Honem do sklepa Frantiku!
Frantiek:
Hahá, to je dobrá hra.
Bìtka:
Já se vùbec nebojim!
Frantiek:
Jen poèkej. Já jsem Krvavý Koleno - Baf! Hahahá!
Bìtka:
Nené, tebe se nebojim!
Frantiek:
Tak jinak - Baf! Hahá! Baf, baf...
Temná hudba.
Bìtka:
Frantiku, poèkej, co je to támhle?
Frantiek:
Kde? Jo támhle!? Bìtko, co je TO?
Bìtka:
Já nevim Frantiku, teï u se asi opravdu bojim!
Frantiek:
Co budeme dìlat?!
Bìtka:
Frantiku dr mì!
Frantiek:
Bìtko, drím tì!
Frantiek:
Utíkejmeeeeeeee...
S pitìním utíkají po schodech pryè.

1.3 Vìdma
Loutka s hoøící svíèkou.
Vìdma:
Hodinu za hodinou, den za dnem, rok za rokem po svých cestách trmácí
se Èas, ten starý poutník. Nohy mu neslouí, dech vynechává... a tak...
obèas... èas od èasu... se Èas... naèas zastaví a dopøeje si odpoèinku
na své nekoneèné pouti. Odbíjí hodina bezèasí. Rozumní tápou a jen
potøetìnci a malé dìti jim mohou ukázat smìr. Zákony svìta pøestávají
platit, ze stínù vystupují síly zla! A pak! - A pak se èas znovu opøe o svou
poutnickou hùl a vydá se na dalí cestu. A s ním kráèí jen ti, kteøí
se ukryli v krajinì svého srdce.
2
2.1 Dùm naveèer
Tma, odbíjí zvon a zní ústøední hudební motiv. Rozsvìcí se poulièní lampa, pak
postupnì nìkolik oken, za nimi siluety. Po støee se prochází koèka, pomòoukává.
Rozsvìcí se kruhové pozadí a vychází coby Mìsíc nad domem. Po chvíli se na nìm
objeví stíny dìtí, toèících se v kruhu, a zaène odpoèítávání v rytmu hudby.
Sbor dìtí:
První hodina odbila, lampa jetì svítila, druhá hodina odbila, lampa jetì
svítila, tøetí hodina odbila, lampa jetì svítila ...
Okna domu postupnì zhasínají, a zùstane svítit pouze lampa a jedno okno. Pak
lampa zhasne, ozve se výkøik a smrtelné chroptìní. Zhasne i poslední byt.
Výkøik:
UÁÁÁÁ!!! CHRCHRCHRRR!!!
2.2 Dalí den pøed domem
Cvrlikání ptákù, hudba veselá, pracovní se støídá se smuteèním pochodem.
Pøed domem stojí stìhovací vùz. První stìhovák z auta vytahuje krabici, na hvízdnutí
se nad schody objeví druhý a první mu krabici hodí. Druhý stìhovák ji odnáí do domu
a první mizí v autì. Z domu vycházejí pohøebáci s rakví, sejdou po schodech
a odejdou ze scény. První stìhovák hází druhou krabici, zahodí ji daleko a cosi
se rozbije - zvuk rozbitého skla. Stìhováci se leknou a v panice uteèou. Opìt vycházejí
pohøebáci s rakví. Stìhovák nese køeslo a hází ho druhému, tentokrát na støechu.
A jetì jednou vycházejí pohøebáci.
Mezitím pøichází Bìtka s Frantikem a pozorují, co se dìje. Stìhovací vùz startuje
a odjídí, druhý stìhovák vybíhá z domu a za jízdy naskakuje.
Druhý stìhovák køièí: Poèkej... hop!
Bìtka nejistì: Frantiku, vidìls to?
Frantiek:
Nó... nìkdo umøel.
Bìtka nervóznì pofòukne.
Frantiek:
To se stává, Bìtko. Pojï, a u jsme doma. V naem novém bytì!
Frantiek s Bìtkou vcházejí do domu.
2.3 Pøede dveømi bytu
Kdy Bìtka a Frantiek stojí v chodbì domu pøed bytem, zpoza dveøí sousedního bytu
se linou falené tóny klarinetu.
Frantiek:
Ty, Bìtko, napadlo by tì nìkdy, e budeme mít vlastní bydlení?
Bìtka:
Jo, jo... (Neposlouchá Frantika, bázlivì prohlíí chodbu a okolí.)
Frantiek:
Mì tedy ne. Chudák babièka! Ale urèitì by byla ráda, e v jejím bytì
budeme bydlet zrovna my dva.

Bìtka:
Jo, jo...
Frantiek:
Nemìl bych tì pøenést pøes práh?
Bìtka nepøítomnì: Jo, jo...
Frantiek:
Kdy jsme se brali, nebylo, kam bych tì pøenesl...
Frantiek se dotkne Bìtky, ta vyskoèí a vypískne. Klarinet pøestane hrát.
Frantiek:
Co janèí?!
Bìtka:
Já nevím, Frantiku, mám z tohohle domu takový divný pocit. Nedokáu
si poøád pøedstavit, e tady budeme bydlet...
Otevøou se dveøe a vykoukne soused Krákora.
Krákora:
Á, to jsi ty Frantiku?
Frantiek:
Dobrý den, pane Krákora.
Krákora:
Tak u se koneènì stìhuje?
Frantiek:
Nó, zrovna dneska.
Krákora:
Tak to hodnì tìstí! To ví, babièka ti tu bude chybìt.
Frantiek:
No jo, ty její bláznivé povídaèky - nikdy bych, pane Krákora, nevìøil,
e se mi po nich bude stýskat. A ty doutníky, jak vonìly!
Krákora ponuøe: Ani neví, jako moc se ti bude stýskat. (Vimne si Bìtky.) Dobrý den, sleèno.
Frantiek:
Kdepak sleèna! Mladá paní je to, pane Krákora! Vzali jsme se tady
s Bìtukou pøed pùl rokem.
Bìtka:
Dobrý den.
Krákora:
Tak to budete potøebovat tìstí dvojnásob!
Bìtka vylekanì: Co prosím?
Krákora:
Myslím, a budete hledat svùj kumbálek... copak vám Frantiek
o tomhle domì nic neøekl?
Frantiek:
Pane Krákora, vy jste jak babièka! A budeme chtít slyet báchorky,
pøijdeme k vám na èaj! Pojï, Bìtko, máme hodnì práce!
Bìtka:
Na shledanou.
Frantiek nevrle odsekne: Na shledanou!
Krákora:
Jen nech být, Frantiku! Ti, co je pøed chvílí vynáeli, také nevìøili...
Frantiek s Bìtkou se na nìj vylekanì ohlédnou.
2.4 V bytì
Byt s krabicemi a køeslem. Frantiek s Bìtkou vcházejí.
Frantiek:
Je to tu sice malé, ale hlavnì e je to nae.
Bìtka:
Ty, Frantiku?! Co øíkal ten Krákora... je snad jetì nìco, co bych
o tomhle domì mìla vìdìt?
Frantiek:
Ale jdi, prosím tì! Babièka si ustaviènì nìco vymýlela. Asi tady tím trpí
vichni.
Bìtka:
Hm, já jen - vzpomnìla jsem si, jak jsi mì sem jednou za babièkou vzal.
Hráli jsme na dvorku tu divnou hru.
Frantiek:
Jo, taky si vzpomínám. To bylo naposledy, kdy jsem byl u babièky pøes
noc. Pak u mì tu nechtìla.
Bìtka:
Já jsem se zapøísáhla, e sem u nevkroèím nikdy! Nemìla jsem tu
pøísahu ruit...
Frantiek:
Ale no tak! Snad by ses nebála? (Posadí se k Bìtce.) Pusinku. (Dá jí
pusinku.)
Bìtka:
Na druhou stranu - nìco mì sem táhne. Hele, co myslel tím hledáním
kumbálku? Jaký kumbálek bychom mìli hledat?

Frantiek:

Nevím. Ale hlavnì bychom mìli jít uklízet, abychom do veèera nali
aspoò peøinu.
Bìtka:
Tak dobrá. Pro zaèátek odnes tyhle lye a kompoty do sklepa, a je tu k hnutí.
Frantiek:
Ale Bìtko, já myslel...
Bìtka skoèí mu do øeèi: No up, up!
Frantiek vyjde na chodbu s harampádím, brblá si pod fousy nìco o kompotech a odejde.
2.5 Bìtka nachází deník
Bìtka:
Ani nezavøel! (Zavírá dveøe.) Tak, kde zaèít? (Nachází deník.) Jé, to je
krásný notýsek! (Ète obálku.) Deník - tajný deník Frantikovy babièky!
(Otevøe a ète dál.) Dvanáctého listopadu - dùchod - osm set sedmdesát
korun - doutníèky - jedenáct korun, padesát haléøù - rohlíky - ètyøi krát dvacet
haléøù - nekupovat na rohu, gumové - hm...
2.6 Pøed sklepem
Frantiek schází po schodech do pøízemí, pohvizduje si, ale jak se blíí ke dveøím
do sklepa, pomalu znejistí. U dveøí si u nepíská vùbec. Dveøe se se skøípìním otvírají,
ozve se temná hudba. Frantiek nakukuje do sklepa.
Frantiek:
Je tam tma - a vypínaè je a dole pod schody - Vechno jsou to jen báchorky, stejnì si myslím, e bude lepí nejdøív povìsit anténu. (Rychle odbìhne.)
2.7 V bytì
Bìtka stále sedí v køesle a ète deník.
Bìtka:
Tøináctého listopadu - výkaèka Pedro pro Fanouka - jedna koruna dobøe, e el k rodièùm, dìti na dvorku si u zase hrají tu svoji hru. Je
èas zapálit si doutníèek a jít do kumbálku...
Frantiek vchází do dveøí s harampádím v rukou.
Bìtka:
Frantiku, podívej! Nala jsem deník tvé babièky. (Otoèí se a vidí,
e Frantiek má stále harampádí v rukou.) Ty jsi jetì nebyl v tom sklepì?!
Frantiek:
Byl... skoro. Ale vzpomnìl jsem si, e musím nejdøív zapojit anténu.
Bìtka:
Aha... Schválnì, pøeèti si tohle, babièka tady píe nìco o tom kumbálku.
Frantiek:
Mì to teï nezajímá.
Bìtka:
Poèkej, tohle si musí poslechnout: Dìti na dvorku si u zase hrají tu
svoji hru. Je èas zapálit si doutníèek a jít do kumbálku...
2.8 Ètení z babièèina deníku
Stínohra: Babièka sedí nad deníkem, zapisuje, pøemýlí, pokuøuje doutníèek.
Babièka:
Dvaadvacátého bøezna. Mandlování - ètrnáct osmdesát za troje povleèe
ní. Na mandlu jsem potkala paní Bláhovou, tu novou z prvního patra.
Pøipomnìla jsem jí, e by si mìli s manelem najít kumbálek, ale smála
se mi a øíkala, a jí dám s tìmi pohádkami pokoj. Sedmadvacátého
bøezna. U si zase hrají! Je záhada, jak dìti pokadé vycítí, e pøichází!
Je èas jít do kumbálku. Koupit nové doutníèky - tøi vykøièníky. Snad
se nikomu nic nestane! Jednatøicátého bøezna. Pøíspìvek na smuteèní
vìnec - deset korun. Chudáci Bláhovi, kdyby nás jen poslouchali!
2.9 V bytì
Bìtka:
To je teda, co?!
Frantiek:
Co jako?

Bìtka:
No, chudáci Bláhovi!
Frantiek ironicky: Ano, chudáci Bláhovi. Budi jim hlína lehká! (pøísnì) Bìtko, máme
hodnì práce!
Bìtka:
Ty jsi se vím hned hotový! Já myslím, e bychom ten kumbálek nemìli
brát na lehkou váhu.
Frantiek:
No, moná, e má pravdu. Aspoò budeme mít, kam dát ty kompoty.
(Nachází anténu.) Jdu povìsit tu anténu... (Vyjde s anténou v ruce
z bytu, rozsvítí si na chodbì a po schodech odchází na pùdu.)
Bìtka:
Pozeptám se pana Krákory. (Odchází z bytu, zavírá a klepe na dveøe
sousedního bytu.)
Otvírá pan Krákora.
Krákora:
Copak se dìje, mladá paní?
Bìtka:
Pøila jsem se zeptat ohlednì toho kumbálku - víte, jak jste o nìm
mluvil? Máme toti hodnì kompotù a není to kam schovat...
Krákora:
Kompoty nechte být. To vy se musíte schovat! - Pojïte dál, nìco vám
o tom povím.
Vcházejí ke Krákorovi.
3
3.1 Frantiek na pùdì
Frantiek do tmy: Au! Kde je vypínaè?!?
Rozsvítí se na pùdì, s lehkými obtíemi se tam vsouká Frantiek s anténou
se rozhlíí.
Frantiek:
Tady se to bude vìet!
Koèka se objeví na trámu a zamòouká: Mòau!
Frantiek se lekne: Ku! Potvoro.
Koèka zaprská.
Frantiek:
e tì nakopnu?!
Koèka znovu zaprská
Frantiek odkopne koèku: Zatracená Picmausová! Furt ty koèky krmí a ony pak lezou
vude! - Kudy se asi leze na støechu? Á tady! (Najde schody a odejde
po nich.)
3.2 Bìtka zvoní na paní Picmausovou
Zní klidná, tajemná hudba, rozsvìcí se v pøízemí. Bìtka jde po chodbì, otvírají
se dveøe do tmavého sklepa. Bìtka nakukuje, pak zavøe sklep, popojde k vedlejím
dveøím - paní Picmausové - a zazvoní. Dveøe se otevøou, Bìtka vchází.
3.3 Frantiek na støee I
Zní veselá, pracovní hudba. Frantiek s anténou plhá na høeben støechy.
3.4 Bìtka u paní Picmausové
Zní pøíjemná hudba ke kávì. Bìtka sedí u paní Picmausové, pije kávu, v jednu chvíli
se poleká, ale paní Picmausová ji chlácholí.
3.5 Frantiek na støee II
Zní opìt hudba veselá, pracovní. Frantiek s anténou popolézá po høebenu støechy,
pøeskakuje komín nìkolikrát tam a zpìt, sklouzne, jen tak tak se zachytí a vyleze zpìt.

3.6 Bìtka pøichází k vìdmì
Klidná hudba. Pøed maringotkou sedí muzikanti, pøichází Bìtka a rozhlíí se, pak vyjde
po schùdkách a zaklepe na dveøe maringotky.
3.7 Frantiek na støee III
Opìt veselá, pracovní hudba. Frantiek pøehnutý pøes høeben støechy se snaí pøipevnit anténu, co se mu nakonec podaøí.
4
4.1 Bìtka a vìdma pøed maringotkou
Bìtka stojí pøed maringotkou a volá: Paní Ghýmeiová, paní Ghýmeiová!
Vìdma rozrazí dveøe: Koneènì jsi tady, èekala jsem tì!
Bìtka:
Paní Ghýmeiová....
Vìdma:
Nic neøíkej, vechno vím! - Hledá krajinu svého srdce...
Bìtka:
No, to asi ani ne. Spí hledám kumbálek.
Vìdma:
Kumbálek? Ach ano, kumbálek... Posaï se.
Sedne si na schody maringotky a Bìtka na lavièku.
Vìdma:
Kadý má svùj kumbálek, ale ne kadý ho otevøe. Zlo nikdy nezmizí.
Pøichází, kdy odbije jeho hodina. A neukryje-li se do svého kumbálku,
dostane tì.
Bìtka:
To nám øíká kadý, paní Ghýmeiová. Ale jak se mùeme schovat, kdy
ádný nemáme?
Vìdma:
Poslouchej hlas svého srdce! Povede tì.
Bìtka:
Ale já mám strach a nevím, co mám dìlat.
Vìdma:
To je v poøádku, strach k tomuhle domu patøí. Strach je také jedním
z klíèù k tvému kumbálku. Strach a láska!
Bìtka:
Strach a láska? Z toho teda nejsem moudrá.
Vìdma:
Tìko takové vìci povìdìt pouhými slovy. Janko, Ferko, cikáni moji,
hrajte!
Hudebníci spustí cikánskou píseò opìvující krásy kumbálku. Vìdma tanèí. S Bìtkou
hudba zaèíná také cukat, a v závìru také divoce tanèí.
Vichni zpívají: Jóój, kumbále, kumbale, kumbále!
Èim bére, èim bére za sérdce?
Jsi kámo, jsi kámo, kumbále!
Jó, tam je fajn!
Píseò konèí, Frantiek kleèí na kraji støechy a haleká dolù.
Frantiek:
Bìtko! Co to tam dole dìlá?! Já se tady morduju s anténou
a ty si zatím hopsá na dvorku!
Bìtka:
Ale Fanouku, paní Ghýmeiová mi radí, jak najdeme ten kumbálek!
Frantiek:
K èertu s kumbálkem, Bìtko! Máme spousty práce!
Bìtka:
Ale jinak nás dostane zlá síla!
Frantiek:
Paní Ghýmeiová, co jste jí to nabulíkovala?!
Bìtka:
No tak, Fanouku...
Frantiek rozèílenì: Neøíkej mi Fanouku - ne pøed celým barákem! Ví, e to nesnáím! A pojï u domù! (Odejde.)
Bìtka:
Omluvte ho, prosím. On to tak nemyslel. On tìmhle vìcem prostì
nevìøí.
Vìdma:
Nic neøíkej, to se brzo zmìní! Vechno vím...

Bìtka:

No, doufejme... Já z toho ale poøád nìjak nejsem moudrá. Strach,
láska, hlas srdce... ale kde ten kumbálek teda je?
Vìdma:
Vdy je to tak prosté. Jak bych ti to øekla... To je tìké. Ale poèkej,
zeptám se èarovných bylin, ty snad pomohou.
Vytáhne cigaretu s kouzelnými bylinami, natáhne a svalí se naznak do maringotky.
Bìtka:
Paní Ghýmeiová, paní Ghýmeiová...
Vìdma vyskoèí a pronese v transu vidìní: Kdy zlo se blíí a strach tì svírá, hledej
dvíøka kdysi nalezená a hned zase ztracená!
Bìtka:
Dvíøka kdysi nalezená, a hned zase ztracená? (Vyskoèí.) No jo, dvíøka!
Jak jsem na nì mohla zapomenout?! (Odbìhne.)
Vìdma:
Poèkej! To není celé! Musí v srdci najít lásku a ve správnou chvíli dret
to, co má ráda!
4.2 Dùm naveèer
Tma. Rozsvìcí se poulièní lampa, pak postupnì okna domu. Po støee se prochází
koèka, pomòoukává. Nad domem vychází Mìsíc. Okna postupnì zhasínají, a zùstane
svítit jen lampa.
4.3 Frantiek sám doma
Frantiek pøechází po bytì, nejdøív trochu natvanì.
Frantiek:
No, asi jsem to na tom dvorku troièku pøehnal. Ale co - anténa je
zapojená, tak teï u jen, kampak Bìtka zabalila televizi... Kde ta enská
poøád vìzí?
Dìti sborovì: První hodina odbila, lampa jetì svítila...
Frantiek:
Co to bylo? - hm, to je jedno. Hele, to je ten babièèin deník! (Nael
babièèin deník, sedne si a ète:) dvacátého sedmého pátý - Nákup:
vitakáva, vincentka, vitacit, vitriol... doutníèky. (Kroutí hlavou.) Babi,
babi! (Ète dál.) Fanouek si dnes pøivedl kamarádku Bìtuku. Budou tu
a do zítøka. Radìji jsem je poslala s dìtmi na dvorek. Kdy se jich
budou dret, snad se jim nic nestane. (Vyskoèí.) No jo, babi, na to si
vlastnì vzpomínám! Bìtko, Bìtkóóóó!!!
Tma.
Dìti sborovì: Druhá hodina odbila, lampa jetì svítila. Tøetí hodina odbila, lampa jetì
svítila...
5
5.1 Frantiek u vìdmy
Frantiek pøibíhá k maringotce.
Frantiek vzruenì: Paní Ghýmeiová, paní Ghýmeiová...
Vìdma otvírá dveøe: Koneènì jsi tady, èekala jsem tì!
Frantiek:
Pani Ghýmeiová...
Vìdma:
Nic neøíkej, vechno vím - hledá krajinu svého srdce...
Frantiek:
Ne, hledám Bìtku!
Vìdma:
Ta hledá dvíøka kdysi nalezená a hned zase ztracená...
Frantiek:
A nevíte, kde by mohla být?
Vìdma:
Vdy je to tak prosté... ale jestli chce, zeptám se kouzelných bylin ty
nám pomohou! (Potáhne z cigarety a svalí se dozadu.)
Frantiek nejistì: Jste moc hodná, ale radìji se porozhlédnu sám... nashledanou. (Odbíhá.)

Vìdma:

Poèkej, nestihla jsem jí øíct, e musí v srdci najít lásku a ve správnou
chvíli dret to, co má ráda! (Konec vìty u doøekne dost rezignovanì.)

Tma.
Dìti sborovì: Ètvrtá hodina odbila, lampa jetì svítila. Pátá hodina odbila, lampa
jetì svítila...
5.2 Na chodbì u Krákory
Frantiek pøibíhá a klepe na dveøe pana Krákory.
Frantiek:
Pane Krákora, pane Krákora!
Krákora:
Co se dìje, Frantiku?
Frantiek:
Pane Krákora, nevidìl jste Bìtku?
Krákora:
Nevidìl. Ale Frantiku, dìti u si hrají, oba byste mìli být u ve svém
kumbálku.
Frantiek:
Já vím, Bìtka ho nìkde hledá!
Krákora:
Tak to mùe být kdekoliv. Kadý má kumbálek nìkde jinde.
Frantiek:
A kde ho máte vy, pane Krákora?
Krákora:
Já ho mám tady. Poèkej. Dìti u si hrají, vezmu do ruky svùj milovaný
klarinet. (Cinknutí.) Podívej!
Frantiek:
Jé, ta dvíøka tu pøed tím nebyla!
Krákora:
Tak to je mùj kumbálek. Poslouchej. (Zmizí a krásnì mu zahraje na klarinet.)
Frantiek:
Pane Krákora, vy najednou válíte!
Krákora s povzdechem: Takhle hraju jenom v kumbálku. Zahraju ti svou nejoblíbenìjí.
Frantiek:
U musím bìet, pane Krákora. Musím najít Bìtku.
Krákora:
Hodnì tìstí!
Frantiek:
Dìkuju vám.
Pan Krákora zavøe dveøe, Frantiek na chodbì se rozmýlí.
Frantiek:
Teï hlavnì neztrácet hlavu! Je tøeba postupovat systematicky! - Vezmu
to od sklepa - A nebo radìji ne! Od pùdy! - To je blí.
Tma.
Dìti sborovì: está hodina odbila, lampa jetì svítila. Sedmá hodina odbila, lampa
jetì svítila...
5.3 Na pùdì
Frantiek rozsvítí na pùdì, tam sedí paní Picmausová s koèkou na klínì. Frantiek
se jí lekne.
Frantiek:
No fuj, to jsem se vydìsil! Co tu dìláte, paní Picmausová?!
Picmausová: Brzy se vydìsí jetì víc, Frantiku, jestli se rychle neschová do kumbálku!
Frantiek:
Já vím. Nemùu ho najít. A teï nemùu najít ani Bìtku!
Picmausová: To je zlé. Ale poèkej, pozeptám se svých pøítelkyò, koèek. Ty vlezou vude.
Frantiek:
Koèek? Nevím, nevím, jestli nám KOÈKY nìco poví...
Picmausová se místo odpovìdi otoèí na koèku: Melindo, èi èi, pojï!
Cinknutí. Otevøou se dvíøka za komínem.
Frantiek:
Teda, paní Picmausová!
Picmausová: To je mùj kumbálek, pojï Frantiku.
Picmausová vstoupí a Frantiek za ní.
Tma.
Dìti sborovì: Osmá hodina odbila, lampa jetì svítila. Devátá hodina odbila, lampa
jetì svítila...

5.4 Na støee
Na støee koèky. Paní Picmausová a Frantiek s nimi - v koèièí podobì.
Frantiek:
Mòau, tak to je tedy nìco! Bìtka mi sice obèas øíká kocourku, ale kdyby
mì vidìla takhle!
Picmausová: Melindo, Alfonsie?! Nezahlédly jste náhodou tu novou nájemnici
z druhého patra?
Koèka 1:
Ach, Eleonoro, myslí tu mladou, jak má toho protivného manela
s anténou, co mì dnes nakopl?
Frantiek:
Ehm - já jsem jaksi nevìdìl, e jste - no víte - omlouvám se!
Koèka 1:
Tak to jsi byl ty? Zaslouil bys krábanec!
Koèka 2:
Ale jdi, Melindo, vdy je z nìj teï moc fenej kocourek!
Koèka 1:
Alfonsie, nezapomínej, e je enatej!
Picmausová: Tak dámy?! Potøebujeme ji najít rychle!
Koèka:
Tu z druhého patra, milá Eleonoro? Tak to musí do sklepa, má drahá.
Frantiek:
Do sklepa?! Bìtkóóó!
Tma.
Dìti sborovì: Desátá hodina odbila, lampa jetì svítila. Jedenáctá hodina odbila,
lampa jetì svítila. Dvanáctá hodina odbila...
Kytara vybrnká zbývající èást melodie. Lampa zhasne.
6
6.1 Ve sklepì
Temná hudba. Odkryje se sklep. Bìtka tam cosi hledá.
Bìtka:
Tady nìkde jsem ta dvíøka spatøila... musí tu být. Tady jsem stála, potom
to ze tmy zaøvalo...
Ze stínu se vynoøuje Krvavé koleno - ruka v rukavici. Bìtka se k nìmu otoèí, vydìsí
se a uskakuje.
Bìtka:
Uáá, Pomóc! Nech mì! Au! Potvoro! - Frantiku, pomoóóc!!!
Frantiek:
Bìtko!
Pøibìhne po schodech a skoèí na koleno. Koleno pustí Bìtku a drtí Frantika. Bìtka
se opìt zapojí a Koleno odhodí oba ke zdi.
Frantiek:
To je konec!
Bìtka:
Frantiku dr mì!
Koleno se zarazí a pustí je.
Frantiek:
Drím tì, Bìtko!
Bìtka:
Musíme najít ten kumbálek.
Frantiek:
Vdy ani nevíme, jak ho máme otevøít.
Bìtka:
Má pravdu, hlavnì e máme jeden druhého. Ví, mám tì ráda
Frantiku.
Frantiek:
Taky tì mám rád, Bìtko.
Obejmou se. Cinknutí, otevøe se kumbálek. Podívají se tam, pak na sebe, pak zase
tam a pomalu vstoupí dovnitø.
Koleno se zvedne, zamíøí do dvíøek kumbálku, ale ucukne, protoe dovnitø nemùe.
Chvíli váhá a potom dvíøka zavøe.
KONEC

SKLIZEÒ aneb CO JSME LETOS VIDÌLI

KOPØIVA
Pøehlídka netradièních divadel probìhla v Kopøivnici 24. a 25. dubna ji po tøiadvacáté. I letos pøinesla pestrou eò devíti inscenací od amatérù po profesionály, od hereckého
pøes pohybové po loutkové divadlo, z Èeské republiky i Slovenska (letos tedy chybìlo
Polsko). Svou netradièností i vtipem zaujal pøedevím semilský Hugo, expresivním herectvím Othello alebo krtiè benátský Bábkového divadla ze iliny a Pokuenie Preporského divadla z Bratislavy, je pøidalo i pozoruhodnou taneènì-pohybovou stylizaci.
Pøekvapila dramaturgická chudoba Dona Quijota z Doudleb èi lascivní podbízivost ostravských Dvou pod balkónem ve Veronì.
Tento roèník nepatøil k nejsilnìjím, ale pøehlídka je dlouhodobì jedna z nejzajímavìjích jak v regionálním, tak v celostátním mìøítku a bylo by koda, kdyby mìla následkem personálních zmìn v místním kulturním domì zmizet z divadelní scény.
DÌTSKÁ SCÉNA
Na celostátní pøehlídce divadla hraného dìtmi 13.-17. èervna 2009 bylo krom dvou hostù
uvedeno sedmnáct inscenací (9 ZU, 5 Z, 3 jiná zaøízení). Dìtské soubory si vybraly svou,
øeknìme, prùmìrnìjí chvilku a ádný vyslovenì silný záitek se letos nedostavil. K lepím
patøil jako obvykle soubor Hop-Hop ze ZU Ostrov se svým Ruby a Garnet? a aktuální angaovanou tématikou zaujala Temperka ZU Tøinec svým ivot je sen. ZU Strakonice potìila
v drobnièce Je to naprosto jisté smyslem pro humor, schopností pøevést typické epické vyprávìní do divadelní podoby i pokusem interpretovat význam Andersenovy pohádky i v plánu vztahu
mezi dvìma hrajícími kluky a esticí dìvèat.
Pìt semináøù není na národní pøehlídku nijak pøehnané mnoství, ale odpovídá to
slabí úèasti seminaristù v posledních letech. Vìtina semináøù byla tentokrát skuteènì
zamìøena k divadlu a nìkteré byly i prakticky uiteèné.
LOUTKÁØSKÁ CHRUDIM
58. roèník celostátní pøehlídky amatérského loutkáøství (nejstarí loutkáøské pøehlídky u nás) je sice datován 2.-7. èervence, ale zaèal ji pøedveèerem 1. èervence.
Dvacet inscenací hlavního programu, vybraných z krajských pøehlídek (vìtinu jsme
recenzovali v letoním ÈTVRTpodzimníku, Richarda 3 ji v loòském ÈTVRTletníku)
znamenalo spíe nadprùmìrnou úroveò. pièku tvoøilo Krvavé koleno, Richard 3
a Za kadým rohem Jeskyòka, následovaly formálnì zajímavé pokusy jako Ve dvì
na hrukách II, intelektuální experiment Komedianti aneb Vichni jsme Ubu hoøovického souboru Na holou èi øemeslná pochoutka plzeòské ípkové Rùenky, byly tu
i propady a omyly jako prostìjovský Upír nebo hradecký vanda. Letoní Loutkáøskou
Chrudim charakterizoval návrat k loutce, spojený (snad) s ústupem plyákù, plasákù
a gumákù , ale také zlozvyk neodùvodnìných odkrytých loutkohercù a zbyteèných rámcových plánù.
est inscenací tzv. inspirativního programu bylo velmi rùznorodých a nìkteré vzbuzovaly otázky, co je na nich inspirativního - formalismus Andromache souboru z Kuksu,
nebo do sebe zahledìná sebeexhibice v Pudu a zkuenosti Ochotnického krouku
v posledním roèníku DAMU? Natìstí je vyvaoval vynikající Bruncvík a lev praského
Minoru, hravé Narozeniny ostravského souboru Theatr ludem nebo provokativní Zatracený dìcko praského Mimotaura.

Doplòkové Okénko loutkáøùm dokoøán (èítající pìt rovnì tìko srovnávatelných
inscenací) si teprve musí ujasnit, oè v nìm vlastnì má jít, aby se tu vedle zajímavých
poèinù (napø. svitavské Myi patøí do nebe) neobjevovaly i zjevnì zaèáteènické a v mnohém neumìtelské práce (napø. praské Jak Vojta bojoval s èerty).
Jedenáct semináøù dalo loutkáøùm pøíleitost pøiuèit se praktickým i teoretickým
znalostem a dovednostem i se pobavit.
Jinak platí, co bylo ji vícekrát øeèeno o velikáství hradecké krajské megapøehlídky, vysílající i to, co jí dìla spíe ostudu, ne èest. Také letité problémy s organizací,
porotou a vedením diskusí i absencí nìkolika krajských pøehlídek trvají a nikdo zøejmì
nemá èas èi zájem je øeit.
NA CESTÌ (K ENÁM I MUÙM)
Studenti oboru dramaturgie kultury Slezské univerzity v Opavì uspoøádali 12.-14. listopadu 2009 ji 3. roèník festivalu (nejen) studentského divadla. K vidìní tu bylo jedenáct
kratích i celoveèerních inscenací, které a na jeden dva slabí okamiky pøekvapily vysokou úrovní, pøedevím herectví.
To platí pro olomoucký Ansámbl a jeho Cool Pool i pro brnìnský Amadis a jeho
Plný kapsy utrù, u nich je u tøeba hlídat, aby se herecké umìní nezvrhlo v sebeukájivou exhibici. Minimalistické, leè barvité herectví vyniklo i v scénickém ètení Storáèe
brnìnského souboru Pumowo, stejnì jako u souboru Naboso Boskovice, který pøedvedl voicebandový, a perfekcionistický Magorùv sbor, snad jen pøíli zplotìlý oprotìním od jakéhokoli emocionálního výrazu. Sedm kulí jako v Sarajevu (Theatr Ludem
Ostrava) se vymykalo tím, e jde o detektivní grotesku urèenou dìtem a také chvalitebnou odvahou pedagoky Hany Galetkové pøijít pøed své studenty na trh s vlastní
kùí. Hostem z jiné planety (v dobrém slova smyslu) bylo Krvavé koleno praského
Taty Iyumni. Jediná loutková inscenace potìila snad vechny schopností promlouvat
scénograficko-akèními prostøedky, poeticky hororovou groteskností i høejivým lidským
posláním. Sami opavtí studenti (pøevánì studentky) sdruení pod názvem Pøesedìla jsem si nohu pøedvedli ve tøech aktovkách poctivé úsilí o hledání souèasné dramaturgie i dovednosti v jejím pøevádìní do scénické podoby. Rezervièky i rezervy byly
ve vìtinì pøípadù v dramaturgii - v umìní pøedávat srozumitelnì jednotlivé informace
a vázat tyto motivy do øady, je sdìluje smysl, pøináí pùsobivé téma.
Pøipoèteme-li k tomu vemu dvì dílny, zamìøené na dramaturgii a pohyb, a tøi rozborové semináøe, lo o dobøe naplnìné a pøíjemnì strávené tøi dny.
PØELET NAD LOUTKÁØSKÝM HNÍZDEM
Letos se omezil jen na dva dny - sobotu 7. 11. s pìti pøedstaveními a propùjèením
ceny Erik a nedìli 8. 11. s ètyømi pøedstaveními. Amatérské inscenace jsme recenzovali v minulém èísle a vechny ostatní recenzujeme na následujících stranách. Teï
tedy jen v hrubých obrysech.
Statutární (mìstská) divadla reprezentoval ponìkud nesrozumitelný Konert aneb
Výchova dítek v Èechách hostitelského Minoru a na hlavu postavená, loutek témìø
prostá Sùl nad zlato hradeckého Draka.
Nezávislé profesionální skupiny se prezentovaly ètyømi inscenacemi: Karel Kratochvíl pøedvedl Své dny, temnou, nepøíli sdìlnou inscenaci jednoho herce, jedné svíèky a jakési rukavice s hlasem chechtacího pytlíku, praský soubor Vyrob si své
letadýlko (Anièka Duchoòová, je k sobì pøibírá tu a tam dalí spolupracovníky) zahrál
své ponìkud kýèovité Království, praský Cirkus ebøík potìil snahou o sdìlení

v inscenaci Polévka stydne aneb Vzlety Mistra Leonarda a Hana Voøíková (z Chocnì)
a Muziga (z Vysokého Mýta) zas poetickou výtvarnì-hudební koláí V irém poli hruka.
Amatéøi mìli tøi zástupce. Plzeòské Divadlo v Boudì ípkovou Rùenkou potvrdilo
své marionetáøské schopnosti, ale i problémy dramaturgického pojetí této pohádky a ne
zcela zvládnutou techniku pøestaveb. Turnovtí Èmukaøi svou inscenací Za kadým
rohem Jeskyòka tentokrát ve velkém prostoru pøed øadou malých dìtí, a pøed diváky,
kteøí dopøedu netuí, co od Èmukaøù èekat, nezískali kontakt, na jaký jsou zvyklí,
ale pøesto vìtinu divákù pobavili. Krvavé koleno praského Tate Iyumni nezklamalo
a kralovalo i na Pøeletu.
Erik - cena za nejlepí inscenaci posledního roku - byl propùjèen libereckému Naivnímu divadlu za inscenaci Pohádka o Rakovi, je o jediný hlas pøedstihla Krvavé
koleno. Na Pøeletu sice nebyla, nebo dala pøednost svým obchodním závazkùm
v cizinì, ale pøestoe nejde o cenu Pøeletu, je pøehlídka nejlepích loutkáøských inscenací tím správným místem, kde by mìla být pøedávána.
Narùstajícím problémem je postupné mizení tìch divákù, kteøí Pøelet vnímají jako
festival a ne jen jako sbírku jednotlivých pøedstavení, z které si vyzobnou, co je jim
po chuti. Organizátoøi mají co dìlat, aby nenechali tuto zajímavou pøehlídku rozplynout a zahynout. Jedinou cestou je vyjít takovým divákùm vstøíc: nejen podstatnì aktivnìji o sobì dát vìdìt, ale hlavnì jim nabídnout nìco, co by jim dalo pocit sounáleitosti
s festivalem a osvìtlilo smysl jejich úèasti na nìm. Od monosti koupit si zlevnìnou
permanentku (vymoenost, kterou zná kdekdo od dopravních podnikù a po mnostevní
a klientské slevy v kdejakém super èi hypermarketu) a po stmelující aktivity typu semináøù, dílen, diskusí a informaci o monosti pøístupného ubytování pro mimopraské
úèastníky.
Ludìk Richter

DVÌ

MINIRECENZE

HANA VOØÍKOVÁ Choceò a Muziga Vysoké Mýto: V irém poli hruka
Inscenace - èi pøesnìji komponovaný poøad - vychází z muziky a zpìvu manelù Vedralových, jejich kadou druhou èi tøetí píseò Voøíková ilustruje svým svébytným
výtvarnì-divadelním doprovodem. Slovo ilustruje je tu pouito v jeho kladném významu:
pøedvádìný dìj víceménì vìrnì odráí obsah písnì, ale zároveò ji i konkretizuje, zpøesòuje, dokresluje, interpretuje, komentuje, rozvádí a mnohdy i posouvá. Ná zájem se tedy
neupíná k tomu, jak dopadne jednání postav, které o nìco usilují; vìtinou vidíme u
reflektovaný výsledek a zajímá nás, co nám o tom, co jsme se dozvìdìli ze slov písnì,
sdìlí inscenátorka. (Jsou tu vak i dvì èísla, kde muzika tvoøí jen doprovod samostatné
akce: jednak v scénce Vìrnos o sbìrateli dívèích vìneèkù, jednak v kouzelnickém výstupu, kde na Hanèinì klobouku rostou a zase mizí støapaté smrky.)
Kartonové kníky s obrázky (mimochodem ta ve Vìrnosti kopíruje problém nedávno vydané Hanèiny kníky Panáèkové: tam, kde vidíme na dvojstranách souèasnì dvì
fáze minimalistickým posunem rozvíjeného dìje, je tento princip oslaben), kruhová
soustøedná toèna z vlnitého papíru, papírové figurky a proti nim brutálnì skuteèný nù,
rozøezávající svislou papírovou desku na dvì kry, z nich k sobì marnì natahují ruce
milenci... - to je divadelní svìt Hanky Voøíkové. Minimalismus podloený tøemi vìcmi:
výtvarnì-situaèním citem, dùkladným promylením technologické stránky a pøedevím
hravou tvoøivostí. (LR)

VYROB SI SVÉ LETADÝLKO Praha: Království (autor A. Duchaòová A. Pola)
Pitoreskní pøíbìh o holèièce, která touí dostat se pod zem, odkud pøicházejí rostliny,
hraje Anièka Duchoòová s protagonistou hudební skupiny Jablkoò Michalem Nìmcem.
Kdo vidìl její La Kantýnu, bude vìdìt, oè jde: velmi barevné, tentokrát a rozkoòouèké
loutky kladných hrdinù, zejména kvìtinek, øada zajímavých, by ne zcela funkèních nápadù, jako je klobouk-trávník na hlavì, jím se ony kvìtinky prostrkují, lehce pøiodìná hereèka, hojný hudební doprovod... Inscenace neskrblí barevností ani mnostvím prostøedkù.
Nemohu se vak zbavit nepøíjemného pocitu kýèe, koketního mrckování a místy
a lascivnosti nejen v projevu hereèky, ale i v jednotlivých dìjových motivech. Nevím, zda
jsou dìti fascinovány pøedvádìným vysemeòováním se kvìtinek nebo návodem, jak svést
èmeláka; já pøi tom mám ponìkud trapný pocit exhibice, je se hranicemi vkusu pøíli
nezabývá. Mnohým se to mùe líbit - ale od toho je kýè kýèem, aby se líbil.
Nijak zvlá se nedbá ani na logiku pøíbìhu, postav èi prostoru, take si divák mùe
lámat hlavu, jaký smysl má to, e se nìkteré podzemní scény odehrávají v okénku osmihranné krabice, jiné v zcela otevøené krabici a dalí zcela mimo ni, kdo jsou oba vypravìèi, kdy jeden z nich se pøedstaví jako inspicient volající na scénu postavy, ale vzápìtí
jedná jako tatínek, nebo jak spolu souvisejí jednotlivé motivy této rádobypoetické féerie.
Víra, e moné je cokoli a lze rezignovat na jakoukoli logiku a dìlat si, co chci, je rozíøená, ale nejsem si jist, zda i oprávnìná. (LR)

A ÈTYØI

MAXIRECENZE NA KONEC

CIRKUS EBØÍK Praha: Polévka stydne aneb Vzlety Mistra Leonarda (autor soubor, reie M. Samek)
Inscenace si bere za námìt ivot Leonarda da Vinci. Sympatická je tím, e inscenátorùm zjevnì o nìco jde a nechtìjí nás jen ohromovat èi citovì vydírat. Je tu spousta
zajímavých a slunì udìlaných jevitních nápadù, dobøe udìlaní maòásci, jimi se dokonce i hraje...
Dìji vak chybí zøetelné téma, smìøování, cíl, který by hlavní postava mìla, jeho
øeení bude divák zvìdavì oèekávat a stane se tak hybným tahem inscenace. Téma,
naznaèené v druhé èásti titulu i v párkrát pøipomenutém motivu touhy po létání, není vypracované tak, aby se stalo skuteèným tématem, je by bylo motorem veho dìní. Není
vytváøeno Leonardovým jednáním, Mistr se o nìm jen párkrát slovy zmíní, nechá vak
létání vyzkouet jiné, a nevypadá to, e by to bylo to, co urèuje jeho ivot, ani je zøejmé
kdy, proè a v jaké podobì se mu jeho sen nakonec vyplnil. Naopak je toto téma zasuto
mnoha epizodami z jeho ivota. Výsledkem jsou ivotopisné èrty, v nich se dozvídáme
øadu namátkou vybraných informací o renesanèním géniovi, ne vak pøíbìh provázaný
sjednocujícím tématem; jen dílèí nesouvisející informace, ne motivy a situace, které by
utváøely smysl dìje, jeho téma.
Svádìní Leonardovy (budoucí) matky jeho chlípným (budoucím) nemanelským otce
je jistì efektní a vdìèné, ale je to jen biografický fakt, jen o Leonardových vzletech neøíká nic. Opakující se motiv homosexuality Leonardova okolí i jeho samého je rovnì lechtivý, ale jaký vliv má na jeho vzlety a touhu po letu? Zdùrazòovaný motiv hebkého, krásného
hranostaje je mnohoslibný, stává se dokonce jakýmsi leitmotivem, ale ani on s tématem
nesouvisí a vyvrcholí a vymizí u vtipným zapojením do vznikajícího portrétu Dámy
s hranostajem kdesi v druhé tøetinì inscenace. Pitva mladé eny je nápaditì provedená,

ale v celku pøíbìhu a vzhledem k tématu nemá ádnou funkci a je jen dalím korálkem
jednotlivostí z Mistrova ivota...
Aristoteles v Poetice praví, e úkolem básníka není podávat, co se skuteènì stalo,
nýbr to, co by se stát mohlo a co je moné podle pravdìpodobnosti nebo nutnosti...
Proto je poezie vìc filosofiètìjí a vánìjí ne historie; báseò toti líèí vìci spíe obecnì
platné, kdeto dìjepisectví jednotlivosti. Jinak øeèeno: historie (vèetnì té ivotní), to jsou
do jisté míry nahodilé obrázky ze ivota. Básnictví, rozumìj i umìlecká próza, drama,
divadlo..., to je to, co se udát musí, aby to sdìlilo nìjaký význam. Pøejede-li nás auto, je to
tragická náhoda, souèást naí historie. Pøejede-li nás auto, protoe spìcháme koupit
akcie expandující automobilky, je tu u jistý zárodek tématu. (LR)
DIVADLO BRATØÍ FORMANÙ Praha: Obludárium (autoøi I. Arsenjev, V. vábová,
P. Forman, reie P. Forman)
Obludárium je velebeno zleva i zprava, shora i zdola, znalci za ním jezdí desítky kilometrù, získalo cenu Alfréda Radoka - dalí chvály tedy nepotøebuje. Pøesto se jim nelze
vyhnout.
Co zdùraznit? Pøedevím irokou a hlubokou nápaditost. Taky dotaenost a perfekcionismus v provedení vech sloek a kadého detailu od pøíchodu k cirkusovému stanu
a do odchodu od nìj. Scénografickou propracovanost v rovinì výtvarné i technologické. Pùsobivou atmosféru, jí osm aktérù, tøi muzikanti a tøi technici dokáí vytvoøit a dvì
hodiny udrovat. Nebo tøeba nekonvenèní osobní pøístup k divákùm...
A pak jednotlivá èísla. Emotivní epizoda s opicí, která po vyhnání z kulovité klece
a pøistrèení botek a atù se vznáí ve svém taneèním snu a ke kopuli stanu, aby byla
nakonec zase brutálnì vrena do jí urèené pozice. Stínová drezura koní, odehrávající
se na estimetrové sukni drezérky, tyèící se a ke kopuli manée. Groteskní árie Vìrné
nae milování, která v podání obøího siláka a vousaté taneènice nejen okuje neèekanou
dokonalostí pìveckého provedení a suverénním sólem na trubku, ale pøedevím okouzlí
soubìnou smìností a dojemností. A v neposlední øadì herecký koncert Petra Formana coby mírácky unaveného konferenciéra, zejména v dokonale vypracované etudì,
v ní se snaí zachytit a umístit na idlièky tøi tìkavé, nezvladatelné hlavouny. Nìkdy jde
jen o drobné anekdotky, jindy o ucelená èísla a refrénovitì se vracející motivy, dohromady o úasnou plejádu nápadù, dovedených ve vìtinì pøípadù do posledního puntíku.
Na mysl mi stále pøicházejí slova jako brilantní, skvìlý, pùsobivý... a pøedevím poøád
znovu nápaditý. Jedna vìc mi ale v Obludáriu pøece jen chybí.
Celé pøedstavení vnímám jako sled úèinných, obsahovì vìtinou silných èísel. Je mi
vak líto, e nenalézám obsahovou souvislost tìchto èísel navzájem a zejména pak smìøování odkud kam pøíbìh tohoto cirku oblud jde, zda dolo k naplnìní nadìjí, s nimi
pøed nás jeho aktéøi pøedstoupili, zda dolo k nìjaké zmìnì situací jednotlivých postav,
prolínajících celou inscenací (principál, zpomalený konferenciér, velký mu, opièí dívka,
èi hlavouni). Snad tu nìjaký vývoj je a nepostøehl jsem ho - v tom pøípadì to budi inscenátorùm jen informací, e i tací se najdou. Bylo by ale koda, kdyby mìlo jít jen o klasické
cirkusové pásmo èísel bez vnitøních vazeb a spoleèného tématického svorníku nad nimi,
nebo vracející se motivy jednotlivých postav urèitou vývojovou provázanost a s ní i vytvoøení tématu a jeho pohyb odnìkud nìkam nabízejí a slibují.
Snad nejvíc se to projeví v samém konci. Závìreèný obraz s tøemi hlavouny, kteøí
se zaènou fackovat pøi poslechu gramofonu, se mi nejeví být dostateènì úèinnou teèkou
ani z hlediska obsahové pùsobivosti, ani coby formální vyvrcholení, jím klasický cirkusový sled èísel obvykle graduje.

Neodcházím kvùli tìmto výminkám nespokojen - ohòostroj chytrých nápadù i silná
dílèí témata ve mnì zùstávají. Jen se mi zdá, e pøipravený materiál nabídl jetì onu
pøísloveènou troku navíc, je z vynikajícího èiní geniální. (LR)
DRAK Hradec Králové: Sùl nad zlato (autor Jos. Krofta, J. Vyohlíd, reie Jos. Krofta)
el, inscenace se zcela míjí s obsahem i smyslem zpracovávané pohádky. Sùl se tu
sice zmíní a Maruka je kvùli ní vyhnána, ale proè, je tìko øíci. Jsme toti v hudebním
království, kde jde jen a jen o to, aby královská rodina perfektnì odkoncertovala novou
vladaøovu kompozici pøed publikem jim poddaných aristokratù, které pøedstavuje osm
loutek ve dvoupatrových loích vpravo a vlevo; jsou to jediné loutky v této inscenaci, projevují se pouze klapáním pusami a jejich hlasy jdoucí z reproduktorù nám pøíli nepomáhají poznat, kdo právì mluví. Kdy je Maruka pro svùj obdiv k soli vyhnána (co
se zdùvodní oslím mùstkem do-re-mi-fa-sol...), poádá o práci v kuchyni (není to poznat,
ale pozdìji se dozvídáme, e v jiném království) a oba kuchaøe, dvì nezaøaditelné dámy
a nakonec i prince zfanfrní do swingování (prince navíc i do sebe). Králi nechybí sùl,
ale sólistka, a kdy u je ze zbývajících dvou dcer, je nahrazují pìvecké umìní diskotékovou show, zoufalý natolik, e se mu zasteskne po Maruce, ta to tak nìjak vycítí, objeví
se i se svou kuchyòskou kapelou a mùe pøijít svatba.
Jiøí Vyohlíd tu sice opìt skvìle rozehrává svou povìstnou schopnost hudebnì rozehrát vechno na svìtì (staèí vzpomenout si na sklínky èi èinelky v Strakonickém dudákovi) a nauèit tomu i své kolegy, ale to nestaèí pøebít základní koncepèní omyl: snahu slouèit
nesluèitelné a zkøíit nezkøíitelné, dvì vìci, které si vzájemnì nepomáhají. Hradecká
Sùl je naschvál, jakými se, bohuel, nae jevitì hemí u øadu let. Ne, není to módní
postmoderna. Jen pomìrnì rozíøená víra, e staèí najít jakékoli kopyto a pohádku na nì
narazit a je hotovo. Pøipoèteme-li neèekané pøehrávání nìkterých rolí, padá na diváka
znalého døevního Draka smutek. (LR)
MINOR Praha: Konert aneb Výchova dítek v Èechách (reie J. Jelínek)
Dílko povauji za lápnutí vedle. Pøíbìh (?) o tøech kamarádech (sourozencích?),
kteøí jsou dle programu dynamiètí, ale na scénì to moc vidìt není, je mírnì øeèeno nepøehledný: uina poøád jen jí, Karel spí, Kamil spát nechce, mají strýèka vrátného, kterého
zdraví dìti, a ho uzdraví, pak ten nespavý zaène uklízet svùj pokoj tím, e ve nahází
k spavému, pøivalí se jakási smetitní koule, co je ona ravá uina zapatlaná obaly
od dobrot, a kdy se má umýt, notuje si se zpívajícím umývadlem a záchodovou mísou...
- to je tak ve, co jsem si zapamatoval. Teenagery snad mùe ona naschválná prdlost
bavit, ale dìti se jen celou dobu ptají kdo to je, co to dìlá a proè to dìlá a zasmìjí se jen
pøi kratièké etudì kádlení se pod peøinou.
Zdá se mi, e se J. Jelínek vydává na slepou cestu, kdy nahrazuje jiskøení svého
slovnì-výtvarnì-akèního humoru a bombastickou scénografickou ambaláí, kterou mu
statutární profesionální divadlo je schopno poøídit, ale ta je zcela nefunkèní. Vyrobit stìnu
s ètrnácti oblièeji jen proto, aby jedinkrát na deset vteøin projela jevitìm, nebo koupelnovou stìnu s umývadlem a záchodovou mísou, aby si uily jevitì o dvì minuty déle pùsobí jako nepochopitelné naruení rovnováhy mezi vloenou energií a získaným úèinkem.
K pøekvapení divákù inscenace po dvaceti minutách konèí pozváním na taneèní koncert, který nastane po pøestávce. Problém je, e texty (snad i dobré) pìti èi esti písnièek,
v tom mumraji zanikají, obèas v nich zajiskøí slovní fórek, obèas zaskøípe falený vokál,
rozhodnì se vak nerozptýlí pochybnost, co e to ve má za smysl. Jak jsou dítka
v Èechách vychována si musím jetì nechat projít hlavou. (LR)
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