DIVADLO jaro´ PRO DÌTI

CO JE LACINÉ...
...A CO DRAHÉ

Samozøejmì, e hodnota divadelní inscenace se nedá mìøit kvantitou
materiálu nanoeného na scénu, mnostvím hercù, loutek èi písnièek,
délkou zkouení ani pøedstavení, nýbr jen a jen záitkem, který poskytuje.
Co je vìc tìko vyèíslitelná. Dají se vak vyèíslit alespoò vìcné náklady
na pøedstavení.
Poèítejme spolu - není to tak sloité.
Prùmìrný mìsíèní plat v roce 2004 byl 18.035 Kè.
Rok mìl 254 pracovních dní.
Má-li si divadelní tvùrce - vesmìs vysokokolsky vzdìlaný - vydìlat
prùmìrnou mzdu, pokrývající i dvacetidenní dovolenou, vychází jeden jeho
pracovní den na 925 Kè, hodina na 115 Kè.
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Naè pøijde jedna inscenace?
Máme-li mít co hrát, musí nìkdo pilnì a vytrvale èíst, hledat a najít
vhodnou pøedlohu a napsat scénáø. Obojí se velmi tìko normuje;
jistým vodítkem by mohlo být, e dramaturg statutárního divadla v plném
úvazku dostává roèní plat za pøípravu ètyø, nejvý esti inscenací - a to
vìtinou sám nepíe text, nýbr na nìm jen spolupracuje s autorem, èi
jej upravuje. Dejme tomu, e ná dramaturg-autor bude ikovný
a dokáe proèíst potøebné desítky potenciálních pøedloh, vybrat tu
pravou, vymyslet její dramaturgickou koncepci a napsat scénáø v souètu
za 5 týdnù = 25 pracovních dní (a vzdá se mzdy za obèasnou pøítomnost
na zkoukách, dodateèné úpravy a spolupráci na programu a jiných
tiskovinách). Pøi svrchu zmínìných prùmìrných 925 Kè na den si tedy
zaslouí
23.125,Reisér musí promyslet a vymyslet koncepci celé inscenace. Je-li
poctivý, zabere mu to øádovì týdny, ba mìsíce (v statutárních divadlech
pobírá celoroèní plat zpravidla za ètyøi inscenace = za 1 inscenaci zhruba
3 mìsíèní platy). Ná reisér bude neobyèejnì rychlý a vymyslí celou reijní
koncepci za týden (je to rekordman) a s esti týdny strávenými
na zkoukách tedy dostane za 35 pracovních dní mzdovì prùmìrných
32.375,Dejme tomu, e máme v inscenaci 20 loutek. Rozhlédnete-li se
po Karlovì mostì èi praských krámcích, zjistíte, e jedna - ve velkých
sériích vyrábìná, èasto do formy odlévaná èi vtlaèovaná - loutka pøijde
na nìjaké tøi, ètyøi tisíce. Máme hodného, spøáteleného scénografa
a øezbáøe, take si za návrhy, materiál i výrobu (øezbování, technologii,
kostýmy loutek) dvaceti originálù pìtaètyøiceticentimetrových loutek
øekne jen
70.000,K tomu pøipoèítejte scénu - v konkrétním pøípadì, který mám na mysli
dvì speciální bedny 100x100x33 cm, kruhovou desku o prùmìru 122 cm

osámovanou elezným L profilem, kolem ní otoèný prstenec o prùmìru 244 cm, dvì
tøímetrové tyèe o prùmìru 7 cm s kováním, jedenáct ploných døevìných domkù o ploe
po 1 m2, deset dalích rekvizit, pár drobností, o kostýmech hercù a amortizované kytaøe
nemluvì. Vèetnì návrhu, materiálu a výroby vyjde nìjakých
20.000,K napsání hudby je tøeba talent - a krom toho rovnì èas a tudí peníze. Ná prùmìrnì
placený skladatel natìstí sype melodie z rukávu, take je s esti dobrými písnièkami
hotov za nìjakých dvanáct pracovních dní (ale neøíkejte mu to - ten by vás hnal, kdybyste
mu chtìli komponování mìøit na hodiny - za rok by pak musel vyprodukovat 127 písní!) a tak mu náleí
11.100,A pak jsou tu zkouky. V prùmìru se poèítá s esti týdny, to jest dvakrát tøiceti
pracovními dny, neb (kromì reiséra, jeho jsme u zapoèetli) má nezávislá skupina, ji
jsme si vzali za pøíklad, dva herce. Pøi celostátním prùmìrném platu to èiní
55.500,212.100,Seèteno a podtreno: PØÍPRAVA INSCENACE pøijde na
A to celou dobu mluvíme o prùmìrném platu, v kterém jsou zapoèítány nekvalifikované
èi nepøíli kvalifikované uklízeèky, kopáèi, zedníci, výhybkáøi, oféøi... Nebereme v úvahu,
e vìtina z tvùrcù jsou vysokokolsky vzdìlaní lidé, nezapoèítáváme to, e jde o originální
umìleckou tvùrèí práci vyadující jedineèný talent, osobitý pøístup a vesmìs i letité
zkuenosti.
Nájemné za malou zkuebnièku a skládeèek (dohromady nìjakých 4x4 m)
i s elektøinou, vytápìním, vodným a stoèným... pøijde onen soubor na 2.500 Kè mìsíènì
(nedávnou nabídku majitele pøízemní jen dveømi osvìtlované peluòky za 10.000 Kè
bez èehokoli dalího za 10.000 Kè s díky odmítl) - co èítá roènì
30.000,K tomu musíme pøipoèíst roèní náklady na
telefon a internet
24.000,www stránky a doménu
1.500,tisk
1.000,potovné
1.000,inzerci
3.000,administrativnì manaérské práce (telefonování, objednávání, smlouvy, vyúètování...) èemu oba herci vìnují kadý den po jedné hodinì zbývající do osmi pracovních hodin
a po ètyøech dnech, zbývajících do 254 pracovních dní - v souètu 464 hodin roènì, tedy
53.360,Buïme velkorysí a vynechme nìjaký ten spotøební materiál (svíèky, potraviny,
balónky... - tedy to, co se bìhem pøedstavení nenávratnì zlikviduje) i to, co je nutné opravit
èi koupit novì, kdy se èas od èasu nìco rozbije. I tak v souètu pøibude na PROVOZNÍCH
113.860,NÁKLADECH dalích
PØÍPRAVA INSCENACE A PROVOZNÍ NÁKLADY tedy vyjdou na

325.960,-

Ze zmínìných 254 dnù vychází 42 pracovních dnù na letní prázdniny (co nebývá
pro divadelníky dovolená, nýbr hlavní èas k pøípravì dalích premiér), 8 pracovních dní
na dobu mezi tìdrým dnem a Tøemi králi, 1 den pololetních, 2 dni velikonoèních a 1 den
podzimních prázdnin - v kterýchto dnech si divadla pro dìti takoøka nekrtnou. Zbývá
rovných 200 hracích dní.
Øeknete si, proè tedy nehrát dvakrát dennì. Necháme-li stranou, e pøi plném
výkonu je to na hranici moností zodpovìdného herce, je tu jetì nìkolik objektivních

zádrhelù: koly a kolky nebývají tak poèetné, aby si mohly dovolit uspoøádat (a u
u sebe nebo v kulturním støedisku) dvì pøedstavení na jednom místì, a pøi pøejezdu
a s ním spojeném bourání a novém stavìní se vloudí nìjaká ta hodina navíc. A koly
a zejména kolky mají pøesný rozvrh vázaný na vyuèovací hodiny, obìdy a spaní
po nìm, vycházky, vyzvedávání dìtí rodièi..., v kterémto rozvrhu moc prostoru
nezbývá. O odpolední pøedstavení pro druiny je zájem mizivý, odpolední pøedstavení
pro veøejnost ve vední den kulturní støediska, domy atd. neriskují, neb tuí, e dìti
i jejich rodièe mívají odpoledne zadané a do samého podveèera... a pak u chtìjí
sedìt u televize. Podaøí-li se tedy nìkdy dvoják, bývá to na úkor jiného dne, který
se nepovede zaplnit vùbec.
Vyjdìme vak z idealistické pøedstavy, e naemu souboru se podaøí sehnat
zájemce o pøedstavení na kadý z onìch 200 dní. A vynechme pøitom také existenci
poøadatelù, kteøí týden èi den pøed vystoupením oznámí, e z tìch èi onìch dùvodù
pøedstavení odpadá, ani je trápí, e jste na takto zadaný termín ji nìkoho odmítli
a náhradu samozøejmì narychlo neseenete, ani to, e na zruené pøedstavení byly
tøeba vázány dalí akce.
Statutární divadla pro dìti dotovaná mìsty nìkolika desítkami miliónù roènì
vytváøejí 4 premiéry za sezónu a na repertoáru pak drí kolem 15 titulù. U malé
nezávislé skupiny je moné udìlat jednu, za zvlá pøíznivých okolností dvì premiéry
roènì a repertoár èítá 7-9 titulù. Teoreticky vzato lze mít jedinou inscenaci a hrát ji
dennì, tedy dvìstìkrát za rok - co hercùm ovem nelze závidìt. Budeme-li mít
inscenací pìt, mìli bychom kadou z nich hrát roènì v prùmìru 40 x, bude-li inscenací
deset vychází nám na kadou 20 repríz roènì (dvì mìsíènì) - co je minimum,
pod ním u hrozí, e kadé pøedstavení bude spíe vzpomínkovou slavností a zaèíná
být nutné opraovací pøezkuování - optimální repertoár souboru o jedné skupinì
je do deseti titulù. Buï jak buï doba hraní jednoho titulu i mnoství jeho repríz má
také svou (tìko zobecnitelnou) hranici psychologické únosnosti pro herce - a naráí
i na nasycenost trhu. Pøedpokládejme, e prùmìr by mìl být onìch 200 repríz na titul co je poèet pøedstavení, v nich by se mìly náklady do inscenace vloené zaplatit.
Rozdìlíme-li alikvotnì souhrnných 325.960 Kè za pøípravu inscenace a provozní
náklady na 200 repríz, vychází na jedno pøedstavení fixní obnos
1.630,Pak teprve zaèínají èástky vztahující se ke kadému jednotlivému pøedstavení:
nakládání
0,5 hodiny
prùmìrná cesta
1 hodina
skládání a stavba scény 1 hodina
rezerva pøed pøedst.
0,5 hodiny
pøedstavení
1 hodina
rezerva po pøedst.
0,5 hodiny
bourání a nakládání
1 hodina
prùmìrná cesta zpìt
1 hodina
vykládání
0,5 hodiny
Celkem
7 hodin, co v relacích prùmìrné mzdy èítá u dvou lidí
1.610,V souètu alikvotu fixních (pøíprava inscenace a provozní náklady) + variabilních nákladù
(pøedstavení) vychází na 1 pøedstavení pøi 200 reprízách

3.240,-

Nabízí-li nám nìkdo pøedstavení za 700 èi 1000 korun, mìli bychom zapøemýlet,
co ta sleva stojí. Nebo stojí-li nìkdo míò, musí na nìèem uetøit: na mnoství èi
na kvalitì nìèeho v inscenaci, na výkonu v pøedstavení... Musí nìco krátit a zkrátit:
výpravu, hudbu, dramaturgicko reijní pøípravu, zkouení, námahu... Ale je také moné,
e má na kontì èi v cenných papírech tolik, e divadlo je pro nìj jen zdrojem
kapesného. Dìlá ho poloamatérsky a hlavní zdroj jeho obivy leí jinde. Nebo umí ít
za pìt za est tisíc mìsíènì. Jste-li ovem tak bohatí, e si mùete dovolit kupovat
laciné zboí, neváhejte a berte! Ostatnì i auto lze koupit na vrakoviti za pìt set,
v bazaru za pìt èi padesát tisíc, nebo u znaèkového prodejce za pìt set tisíc, pøípadnì
pìt miliónù. A je na vás, abyste posoudili, s kterým je vìtí nadìje dostat se spí
k cíli ne do nemocnice, získat víc uitku ne kody.
Myslí-li si nìkdo, e na divadle pro dìti se dá zbohatnout, neví o èem mluví.
Na divadle vùbec - a pro dìti èi pro dospìlé zbohatne jen pár z obrazovky mediálnì
známých hvìzd show-byznysu, za které ovem zaplatí poøadatel øádovì desítky tisíc
a divák stovky korun. A nenechme se mýlit cenami v statutárních divadlech. Ta jsou
mìsty dotována øádovì desítkami miliónù (èást vstupenek jsme si tedy pøedplatili
v daních) a proto mohou jejich dumpingové ceny být nií. (Jedete-li do takového
divadla, musíte ale obvykle poèítat s dalími výdaji za dopravu - a koneèný finanèní
výsledek bývá stejný.) U nezávislých skupin to tak samozøejmé není: mohou dostat
nìco v podobì grantù - ale nemusí. A jak to chodívá lze pozorovat na právì probíhající
aféøe praské grantové politiky, kdy jeden subjekt (shodou okolností vlastnìný
celopraským i obvodním zastupitelem) dostává desítky miliónù a na jiné nezbude
ani pár tisíc.
Málokterému dospìlému pøijde divné dát 100-150 korun za vstupenku do kina èi
na výstavu, 200-600 korun za divadlo (nebo také nìkolikrát víc), bezmála kadé dítì
chroustá cestou ze koly bramborové lupínky (po èesku Chipsy) za 25 Kè a zapíjí je
Coca-colou za 20 Kè, ne si na nedaleké pouti dopøeje 3 minuty jízdy tu na autodromu
(30 Kè), tu na øetízkovém kolotoèi (25 Kè), tu na horské dráze (30 Kè). Ale dát
na vstupenku pro dítì 30 èi 50 korun je nepøedstavitelné. V èem je ten rozdíl mezi
dospìlým a dítìtem, mezi potravou tìla a potravou ducha, mezi kolotoèáøským
povyraením a divadelním záitkem? Co je laciné a co drahé?
3.000 korun znamená pøi sto padesáti dìtech vstupné 20 Kè, pøi sto dìtech 30 Kè,
pøi padesáti dìtech 60 Kè. e je to moc? e pro dìti by mìla být vstupenka za korunu
èi zadarmo! Proè ne?! Opravdu bychom mìli udìlat, co mùeme, aby se co nejvíc
dìtí mohlo co nejèastìji setkat s co nejlepím divadlem. el, pekaø na rohu to nechápe
a nechce dávat chleba za korunu ani zadarmo a vec odnaproti jakbysmet.
Ludìk Richter

RSB, S RUÈENÍM OMEZENÝM
BRIAN JACQUES

Povídku z knihy Sedm straidelných pøíbìhù dramatizovala Irena Konývková
Pøi høe na nástroje se opakují prvé vìty.
Sbor:
Vzmu se, synu,
Kluci:

dva roky není vìènost.

Do toho jde text, dìti jsou ve palíru, Jonathan prochází, dìti hrají i na nástroje.
Dívky:

Do Asie s námi jet nemùe.
Jsou tam stále nìjaké nepokoje.
Vzmu se, synu!

Kluci:

Dìti tam nesmí. A pro nás s maminkou je ta práce opravdu dùleitá.

Dívky:

Uvidí, e si tetu Helen a strýce Freda oblíbí. A nìjakého kamaráda
si také urèitì brzy najde.

Kluci:

Mimoto se ti naskytne pøíleitost získat patøièné vzdìlání.

Dívky:

Na støední kole Svatého Michaela studoval ji tvùj pradìdeèek.

Kluci:

Na, tuto èepici nosil u on ke stejnokroji.

Dívky:

Øíkával, e mu pomáhala v nesnázích.

Kluci:

Byl to vynikající student, který navíc vem pomáhal. A dosáhne
takových výsledkù jako on

Dívky:

Snad si nìjakého kamaráda najde.

Píseò:

/:Vzmu se synu
na kole svatého Michaela
Jonathan prohlíí èepici, rozmýlí se
patøièné vzdìlání získá
strèí èepici do taky
vzmu se, synu
vzmu se, synu
Na kole svatého Michaela
studoval ji tvùj pradìdeèek:/
Tak vzmu se!
Pøi písni se postupnì palír roztahuje a v øadu uprostøed dìti vytvoøí mezeru - dveøe.
RSB se objeví, Sbor opatrnì vchází a platí, èi se schovává, Jonathan chce vejít.
Binghamová: Jméno?!
Jonathan:

Jonathan.

Robbins:

Jonathan, a jak dál?

Jonathan:

Jonathan Coleman.

Binghamová: Tak teda Jonatán a Coal man, jo? To je jako to zimní jabko a uhlíø...
No, jabka nejíme a uhlíøe tady zrovna nepotøebujem.
Smith:

O pøestávce za boudou na kolním dvoøe. Jasný?!

Robbins:

O pøestávce, uhlíøi!

Øeditel pøeruí Robinsna:
Vítám tì, hochu.
Na praktikáblech se objeví boty, trojice se ukloní smìrem k botám a odejde. Jonathan
se té ukloní.
Má tìstí, e ses dostal na takovou kolu,
Na druhé stranì na praktikáblu se objeví dámské boty.
Sekretáøka: Jméno... Jonathán Coleman,
Øeditel:

jako je Svatý Michael.

Sekretáøka:

Adresa pøíbuzných, s nimi by se mohla kola v pøípadì potøeby spojit..
Egintsrouth 21...

Øeditel:

Doufám, e si povede jako tvùj pradìdeèek,

Sekretáøka:

Co nemoci, má nìjaké nemoci... nemoci nemá.

Øeditel:

jeho jméno Jonathan Coleman - á mìl stejné jméno jako ty Jonathane,
bylo zveøejnìno v aule zlatým písmem. Dodnes o nìm kolují
a neskuteèné pøíbìhy.

Øeditelé:

Jak zachránil Mary Nebo jak se mu podaøilo objevit Nebo jak...
Paní sekretáøka s tebou ve sepíe.

odchází

Sekretáøky: Mùe do tøídy.
odcházejí boty
Øeditelé:
Mùe do tøídy, hochu.
boty odcházejí
Pøedehra
Dìti vycházejí, hrají pøestávku. Jonathan celou dobu zpívá pokouí se navázat kontakt
s dìtmi  nedaøí se mu to.
Jonathán:

Vichni jsou stejný
vichni maj své
kamkoliv vejdu
tak neochotnì
vezmou kluka
jako jsem já
pøijmout kluka
to potrvá

Sbor tronzo
Jonathan:

mít tak kamaráda, kamaráda jednoho

vyndavá si èepici
co poradí ti, pomùe ti nemnoho
vytáhne tì z bryndy nebo podpoøí
kdy zas nìkdo vedle tebe magoøí
mít tak kamaráda, kamaráda jednoho.
Prohlíí a nasadí si èepici. Kluk projde, pøeruí situaci.
Smith:
Provihnuls o pøestávce rande, uhlíøi?!
cpe ho do ulièky
Má snad krátkou pamì.
Bighhamová a Robbins jdou za nim, dají povel k pøestavbì ost. dìtem - nìkteré
uteèou, jiné staví
Jonathan:

Byl jsem u øeditele a taky v kanceláøi.

Smith:

Za boudou na kolním dvoøe. Hned.

Dìti se dostaví na dvùr a schovají se za zeï. Kate je donucena zpívat. Jonathan jde za
Smithem, chce utéct.
Smith:

Kampak má namíøeno, uhlíøi? Chce mít zpodìní. Sleèna
Binghamová nemá ráda, kdy uhlíøi chodí pozdì. Ani pan Robbins.
A pokud jde o pana Smithe, sám mùe poznat, jak se mi to zamlouvá.

Na scénì zùstává Binghamová, Robbins a Kate.
Stùj tady v pozoru, s tebou si to vyøídíme za moment.
Kate dozpívá koledu - Ó zbav nás ïáblovy moci.
Smith:

Take ty poøád jetì neplatí!

Kate:

Sleèno Binghamová, u mùu jít?

Bing:

Budi, koledníèku, záleí na tobì, tak zítra ve stejnou dobu.

Robbins:

Zazpívá mi tu o svatým Václavovi. Ta je moje oblíbená.

Kate odchází, ale zastaví se, dívá se na Jonathana.
Bing.:

A teï ty uhlíøi. Jsem sleèna Charlotte Binghamová. Tohle je pan...

Robbins:

...Geoffrey Robbins .

Bing.:

A ten pán co tì pøesvìdèil, abys sem pøiel, to je...

Smith:

...pan Malcolm Smith.

Bing:

Jsme zavedená kolní pojiovna.

Robbins:

Robbins...

Smith:

Smith...

Binghamová: Binghamová...
RSB:

...s ruèením omezeným.

Robbins:

Je to moc jednoduchý, fakticky. Padesát pencí dennì a jse pojitìnej
proti otravování a sekýrování od vech ákù Svatýho Míi.

Smith:

Zvlá od nás.

Jonathan:

Ale já peníze nemám.

Robbins:

A co prachy na obìd.

Jonathan:

Jím u tety a strejdy.

Robbins:

Tak na autobus.

Jonathan:

Bydlím kousek, chodím pìky.

Smith:

To si teda v pìkným prùvihu, uhlíø.

Binghamová: A kouøí strejèek s tetièkou?! Cigára by byly stejnì dobrý jako prachy.
Jonathan:

Nekouøí, ani jeden z nich.

Binghamová: Ani jeden z nich, sleèno Binghamová!
Jonathan:

Ani jeden z nich, sleèno Binghamová.

Bing.

To je lepí. No, pane Smithi a Robinsi, co s tímhle hrozným tvoreèkem
udìláme, ne se rozhodne zaplatit?

Robbins:
Je to uhlíø ne? A uhlíø má vdycky pinavej ksicht, nemám pravdu?
Robbins a Smith upiní Jonathan a se smíchem odejdou.
Smith:

Tak zítra, uhlíø. Prachy nebo cigára. Jasný?

Hudba
Dìti vylézají ze schovek, odcházejí domù, nìkteøí se posmívají. Dívka 1 jde za Kate,
nese jí taku.
Dívka1:

Tak jdeme.

Kate se vrátí
Kate:
Nechce pomoct?
Dìti vylézají zpoza scény, reagují.
Jonathan:

To je dobrý, já to zvládnu sám, dík.

Poslouchají, nebo rovnou odejdou - kadý dle svého.
Kate:

Jmenuji se Kate Carrollová.

Jonathan:

Jonathan Coleman. Jsou ti tøi poøád takoví?

Kate:

Jsou. Smùla je, e se jim nemá kdo postavit na odpor.

Jonathan:

Proè je nìkdo nenahlásí øediteli?

Kate:

To u tady bylo. kola svatého Michaela si pøece nemùe dovolit,
aby její jméno popinili áci, kteøí jen tak výstøednì ertují.

Jonathan:

A proè ty neplatí?

Kate:

Jsem na tom stejnì jako ty, nemám z èeho. Snad je brzy omrzím.

Dívka1:

Kate! Kde jsi? Tak pojï.

Kate:
Odbíhá.

Já u musím letìt. Tak èau.

Jonathan:
Èau.
Utírá si oblièej vyndá èepici z taky, prohlíí.
mít tak kamaráda, kamaráda jednoho
co poradí ti, pomùe ti nemnoho
Nasadí si èepici - objeví se za ním Kluk, usmívá se.
Jonathan:

Ahoj, já se jmenuju Jonathan....a ty?

Kluk po nìm opakuje pohyb.
Jonathan:

Do jaký chodí tøídy?

Hrajou si chvíli na zrcadlo. Jonathan je zpoèátku natvaný, e mu Kluk neodpovídá,
pak se mu zaène hra líbit. Kluk se usmívá, rozebìhne se do divákù. Jonathan jde mezi
diváky, hledá Kluka, projde za diváky a vejde druhým koridorem.
Jonathan:

Mohli bychom spolu kamarádit. Taky tì nenechá RSB v klidu, nebo
snad platí? Poèkej! Mohli bychom se dát dohromady, Kate taky bude
pro. Mám tì.
Chytne nìkoho jiného.
Kluk 1:

Co blbne?! Proè mi to bere?

Jonathan:

Promiò, já jsem myslel, e je to...

Jonathan pøijímá hru a schová se té, kluk vychází, hledá Jonathana, ten na nìj
vybafne a kluk uteèe. Jonathan si sundavá èepici a volá.
Jonathan:

Tak poèkej!

Dalí den
Dìti zpívají:

Na kole svatého Michaela,
patøièné vzdìlání získá
Na kole svatého Michaela, studoval ji tvùj pradìdeèek.

Jonathan pøichází, èepici má v tace, RSB pøicházejí z té samé strany.
RSB:

Uhlíø, vo pøestávce za boudou!

Dìti pøicházejí ze vech stran, dojdou, vytváøí kolu, uprostøed se objeví boty - uèitelka.
Uèitelka:

Elisabeth mìla 40 známek, 12 pùjèila Johnovi, od Pítra dostala 4x ménì
ne dala Johnovi a od Mari 3x více ne od Pítra, kolik má nyní Elisabeth
známek?

Pøedehra Panna Emanuela
Dìti - pøestávka ve kole. Kate se otoèí dopøedu, vyjde pøed praktikábly a zaène zpívat.
RSB se strkají.
Smith:

Uhlíøi, se na øadì. Má prachy?

Jonathan kývne, e ne, Smith ho upiní.

Objeví se pánské boty.
Uèitel:
Ták.
RSB zalezou do lavic.
Uèitel:

Budeme pokraèovat v dalích Héraklových èinech. Po jeho zápasu se
lvem a boji s Amazonkami se dnes øekneme o jeho cestì na Olymp.

Pøedehra Vítej nám narozený
Dìt - pøestávka ve kole. Kate vystupuje z davu, pøipravena ke zpìvu. Robbins ji
zarazí.
Robbins:

Ledae bys radi zaplatila. Poèkej. Ètyøi tejdny a ètyøi dny koly. To dìlá
dvanáct liber.

Kate:
Radi zazpívám
zaène zpívat Vítej nám narozený
Robbins je zklamaný, e chce zase zpívat, strká do Kate.
Robbins:
Tak zpívej, zpívej, poøádnì, zpívej!
Jonathan u nemùe vydret to, jak Robnins do Kate strká, zaène tedy schválnì nahlas
zpívat s ní. RSB to natve, odstrèí Kate a vrhnou se na Jonathana.
Smith:

Vo co Uhlíø, es zase nepøitáhs prachy! Tak to zase bude mít
zasvinìnej ksicht.
Ukáe na zem, chce po nìm, aby se upinil sám.
Tak dìlej!
Jonathan nechce.
Smith:

Tak jak dlouho mám èekat?!

Hudba
Jonathan si nandá èepici, chce zaèít, po chvíli zahlédne Kluka, který se objevuje nad
paravanem, pomáhá mu, rozesmívá ho a posupnì spolu blbnou a smìjou se.
Jonathan
a Kluk:
Pam.. .Dam... Dam...
hra na zrcadla  oba se piní
túdýdádý...
Dìti, hlavnì kluci se tomu smìjí. RSB nechápou, natvou se, rozeenou èumily.
Rob.:

Co s ním je?

Smith:
Není hoík nìjaký drzý?!
Chce se vrhnout na Jonathana.
Binghamová: Jdeme. Kalem na toho cvoka.
Zarazí Smithe. Jonathan radostnì vyhodí èepici do vzduchu. Kluk zmizí za paravanem.
Kluci, kteøí neutekli, vycházejí, obdivují Jonathana. Jonathan má své obdivovatele,
Kate zùstává osamocena. Jonathan se po ní otoèí, vrací se k ní.
Jonathan:

Kate, tak pojï u!

Kate:
Jonathane
Chtìla by mu podìkovat, e ji pomohl.
Jonathan:
Vidìla jsi toho mého kamaráda?
Plný vítìzství si jí nevímá.
Kate:
Nechápe.

Jakého kamaráda? Kde?

Jonathan:

No, pøece tam. Tys ho nevidìla?

Kate:

Já jsem si myslela, e já jsem tvùj...

Jonathan:

Kdy on je kluk, ví?

Kate:
Je pozdì. Musím jít.
Natvanì a neastnì odchází.
Jonat.:
Kate, já to tak nemyslel. Kate, já jsem to tak nemyslel!
Strèí èepici do taky a jde.
Dalí den - cesta do koly
Sbor zpívá píseò Na kole sv.Michaela, dìti pøichází do koly, RSB jdou první a blbnou.
Kluk jako Jonathan vychází ze koly, dokud si nesundá èepici, tak si ho RSB
nevimnou, po sundání jim dává dopis, baví se, pak hned zase èepici oblékne a pøejde
jinam. RSB ho hledají, on si opìt sundá èepici vimnou si ho a jdou za ním. Ne k
nìmu dojdou, opìt si ji oblékne a odchází. RSB nad tím mávnou rukou. Sbor vychází,
baví se.
Kluk 1:
Hele Jonathan, moc dlouho mu ta vzpoura nevydrela.
Splete si Kluka s Jonathanem, ten je toti stále zády.
Vèera se smál jako blázen a dneska... U se s nima domlouvá.
Dívka 2:

Hele, Kate, Jonathan u taky bude platit, hrdina!

Vichni si myslí,e je to Jonathana.
Dívka 3:

To bylo øeèí, e nemá z èeho.

Kluk 2:

Carolová u jsi v tom zase sama.

Kluk 3:

Pøijdem se poslechnout tvojí koledu.

Dívka 1:

Ty buï radi zticha. Sám bys, to co Kate, nedokázal. Zbabìlèe.
Nezapomeò zaplatit, aby se ti náhodou nìco nestalo. Pojï, jdeme, Kate.
Kali na nì!

Kluk vchází do koly.
Robbins:

Tak váení, vstupte, vstupte, neváhejte, pojiovna RSB vás ochrání!

Smith:

Dìkujeme za projevenou dùvìru, dìkujeme uctivì.

Sbor jde ke kole, mají nachystané peníze. Kate se snaí vejít.
Smith: Pøednost mají nai ctihodní klienti, ty si poèkej.

RSB vcházejí pøed Kate jako poslední. Kate se dívá do dveøí, zda mùe vejít. Zahlédne
v oknì koly Kluka, který na ni mává sundanou èepicí, ale ne tam Kate dojde uteèe do
dalího okna.
Kate:
Jonathane, kam jde?
Z místa prvního okna volá na Kluka do druhého okna. Kluk zdálky mává èepicí, usmívá se.
Kate.
Stùj! Musím s tebou mluvit!
Utíká za ním, Kluk vybíhá ze koly, poskakuje.
Kate:
Tak se zastav! Co poøád tak poskakuje?
Vybíhá té ze koly, Kluk bìí, skáèe.
Kate:

Jonathane, slyí mì? Co jste si to s RSB øíkali?

Vybíhají do koridoru, Kluk opìt vbíhá na jevitì, schovává se obleèením èepice, Kate
ho nevidí. On na ni vybafne sundáním èepice, a opìt se schová a odchází.
Kate:

Jsi hloupý, hloupý a trapný Jonathane.

Kluk vbíhá opìt do koly.
Kate:

A nemluvím s tebou. Poèkej oni ti tøi ukáou. Pak za mnou nechoï.

Píseò:

Jen se smìj, Jonathane, Jonathane
Jen se kleb, hloupì hloupý Jonathane
skákej, breè - si sám ty Jonathane
a mì nech ty zlý a voklivý Jonathane.
Neastná Kate vztekle odchází do koly.
Pøed kolou
Hudba - RSB z ní odchází .
Binghamová: Deset liber za uhlíøe a dalích deset za kolednici, kdy slíbíte, e nás
necháte na pokoji. Pøijïte za kùlnu na høiti zítra v jedenáct v noci.
Jonathan Coleman.
Robbins:

Jak si to vysvìtlujete?

Binghamová: To znamená, e ná uhlíø nìkde sehnal prachy, a docela dost.
Chce zaplatit pojistný za sebe a toho koledníèka. Víte, co to znamená?
Robbins:

e je zamilovaný.

Smith:

To znamená, e kdy má pøístup k tolika prachùm, tak jich musí být jetì
víc. Bude se stále dokola a dokola vykupovat, jestli to nezpackáme.

Robbins:

Nemyslíte, e je to léèka?

Binghamová: Jako e by si na nás nìkoho pozval? Ne, to ne, na nìco takového je
moc nevinný hoíèek.
Kate pøichází, proti ní vyrazí.
Binghamová: Pocem, koledníce, tvoje firma si chce s tebou pohovoøit!
Kate:

Chcete, abych vám zazpívala?

Binghamová podstrèí Kate dopis pod nos.
Binghamová: Co má tohle znamenat?
Kate:

Nevím, vánì nevím.

Binghamová: Sleèna neví!
Smìje se.
Smith:

Tak, dobøe poslouchej! Bude lepí, kdy to pojistné dostaneme zítra
v noci tady na dlaò.

Kate:

Ale já o ádných...

Smith:

A povìz svýmu kamarádíèkovi, jestli se nás pokusí vypíct nìjakou fintou,
tak vám udìlíme takovou lekci, e na ni tato kolièka nezapomene
stejnì dlouho jako na ty báchorky o Uhlíøovo pradìdeèkovi.

Kate:

Ale...

Smith:

Jasný? A teï koukej vypadnout!

Robbins:
Koukej vypadnout!
Vyene ji domù, sami jdou té.
Hudba.
V parku
Jonathan:

Kate já jsem to vánì nepsal. Já jsem byl vèera nemocný. Nebylo mi
dobøe.

Kate:

Nemocný - se. Na hlavu. Øehní se jak hloupej, pak pøede mnou
utíká... A kdo to tedy psal? A vlastnì byl jsi tam podepsanej.

Jonathan:

A proè bych je zval na jedenáctou v noci? A jak bych to asi zaplatil?
Já to vánì nepsal!

Kate:

Tak to byl asi tvùj pradìdeèek! Natvanì.

Jonathan:

Jonathan Coleman! No, jo ten kluk a dopis... to je mùj pradìdeèek!

Kate:

Pradìdeèek? Tak si tam klidnì v noci jdi! On ti urèitì pomùe.
Pradìdeèek.
ironicky; odchází
Jonathan:

Pradìdeèku, kde jsi, pradìdeèku? ...pradìdeèku?!
Volám vás duchové, volám vás k pomoci,
pomozte Jonathanovi, pomozte - v noci!
Volám vás duchové, volám vás k pomoci,
nasadí si èepici
pomozte mi, pomozte v noci!
Myslím, e si na duchy budu hrát v noci sám...
Odchází s èepicí na hlavì. Kluk-Duch se objeví vzadu nad paravanem.
Hudba .

V noci
Jonathan a Kate jdou kadý sám v noci koridorem, vrazí do sebe, svítí baterkami.
Jonathan táhne velkou taku.
Jontahan:

Jé, Kate, co tu dìlá?

Kate:

Jdu se podívat, na toho tvýho pradìdeèka.

Jonathan:

Kate, on asi ádný nebude. Já nevím.

Kate:

A co ten kluk, jak si o nìm povídal?

Jonathan:

To já taky nevím.

Kate:

To je hezký. Tak aby jsme li radi domù.

Jonathan:
No, Kate,já jsem myslel, e bych je vystrail, ví jako ten duch.
Ukazuje taku.
Kate:

S tímhle?! Na to nám urèitì tak naletí!

Jonathan:

Nám? Kate! Ty pùjde se mnou? Ty jsi vánì mùj kamarád!

Kate:

Honem, u jdou.

Píseò RSB, pøi ní se zpìvem prozkoumávají prostor.
RSB:
Co je
Kdo je /Kde je/
Kate a Jonathan pøelézají.
Pocem
Hele /Vole/
Duch hodí papír.
Robbins:

Támhle se nìco hejbe, moná je to on.

Binghamová: To je jenom kus papíru, tak tady laskavì nehluè!
Posvítí si sirkou.
Nechtìli byste se vy dva pøestat chovat jako dva malí kluci?
Robbins:

Jenom dáváme bacha, abys vìdìla, já nic nevidím.

Binghamová: To je pochopitelný, ty chytráku, vdy je taky noc, jestli o tom neví.
Jonathan a Kate pøelezou na druhou stranu a hodí dalí papíry.
Binghamová: Hele, co to bylo?
Smith.

Co, co bylo?

Binghamová: Tam.
Smith:
Posvítí si.

Ty mi vyprávìj, kdo se chová jako malý dìcko!
To jsou jenom nìjaké noviny.

Robbins si vimne rozsvícené baterky Jonathana a Kate, dá znamení Smithovi a
Bighamové k obklíèení. Chytnou Jonathana.
Robbins:

A máme tì.

RSB:
Prachy, prachy, výkupné.
Duch hodí papír na vlasci a táhne ho.

Smith:
Co je zase tohle?
Pøestanou si vímat Jonathana, ten uteèe za paraván.
Binghamová: Nìkdo si tu z nás dìlá legraci.
Binghamová: To u by snad staèilo.
Zpoza paravanu vylézá panák, ozývají se zvuky - Binghamová a Robbins se leknou.
Kluk-Duch vychází pøed paravan a dle pohybu panáka diriguje... vlevo, vpravo, toèení
panáka do kola - RSB dle dirigování létají prostorem. Celá situace je za zvukù nástrojù
i houkání vygradována do vylétnutí RSB ze scény. Po celé akci vychází Jonathan,
vzájemnì se uklánìjí s pradìdeèkem.
Jonathan:

Kate, neboj se, u jsou pryè. Pojï se podívat, je tady ten mùj
pradìdeèek.
Jonathan si sundá èepici. Kluk-Duch-Pradìdeèek se schová, zajde za paravan.
Kate:
Já se u dávno nebojím.
Vybíhá, nikoho nevidí.
Pradìdeèek?! Jonathane, Jonathane, radìji u pojï!
Odchází. Jonathan jde za ní, nasazuje si èepici - pradìdeèek se objeví nad
paravanem. Jonathan mu mává tím, e sundá èepici.
Jonathan:

Ahoj...

Pradìdeèek se po sejmutí èepice schová.
Jonathan:
Pradìdeèku!
Dochází mu, jak to s èepicí funguje - jetì jednou si ji zkusí obléci a svléci pradìdeèek se dle toho schovává èi vylézá.
Jonathan:
Ahoj pradìdeèku!
Zavolá naposledy a odchází se sundaváním èepice. Pradìdeèek mu zamává a schová se.
Øeditel - na praktikáblu se objevují v kuelu svìtla boty, ruce:
Øeditel:
Minulou noc se na høiti této koly pøihodily jisté události, které jsou vám
moná známy. Abych rozptýlil velijaké poetilé historky a povìsti, které
jste ji patrnì zaslechli, povím vám ve struènosti, co se zde událo. Tøi
výteèníci, Charlotte Binghamová, Geoffrey Robbins a Malcolm Smith, se
v noèních hodinách potkoukali - sami bez dozoru - na kolním
pozemku, a to zrovna ve chvíli, kdy do budovy na sportovní náèiní uhodil
blesk. Vechny tento nebezpeèný pøírodní ivel vydìsil tak, e zøejmì
velmi dlouho potrvá, ne se z tohoto hrùzného záitku vyléèí, a dokonce,
jak nám sdìlili jejich rodièe, chtìjí poté nastoupit na jinou kolu. Myslím,
e je to zcela zbyteèné, nebo nae kola má pøece výbornou povìst.
No, alespoò to bude ponauèení pro vechny. Nezdrujte se zbyteènì
sami nìkde v noci! Vìnujte se uèení, milí áci! Uète se, uète, uète se!
Hlas ztiuje, hudba jde vý, je u vidìt jen káravé ruce a boty
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DIVADLO KOMEDIE Praha: Alenka v kraji divù (autor L. Carroll)
Aèkoliv Carrollova kníka pro dìti nepatøí mezi mé oblíbené tituly, bylla jsem zvìdava
na její scénický pøepis. Usedla jsem plna rozporných pocitù do pohodlného divadelního
køesla pøipravena na ztvárnìní snového, nonsensového a fantazijního pøíbìhu
a pøemýlela, zda tøeba právì dnes nenajdu v divadelní Alence nìco nového, co by mou
pøedpojatost zmìnilo.
Zpoèátku je pøedstavení pomìrnì zábavné, pìknì lape: na jeviti zajímavá
jednoduchá výprava, sympatiètí mladí herci s pøíjemným projevem, zajímavé je i vyuití
projekce napø. v kombinaci se stínohrou. Nápady se vak vyèerpají hned v první èásti
pøedstavení, take po pùl hodinì se u zaèínají opakovat stejné prvky a principy (kouzla,
projekce...) a diváka není ji èím pøekvapit. Snové prostøedí se vytvoøit zdaøilo, ale vinou
stereotypnosti nefunguje po dobu celého pøedstavení. Snad by nekodilo podpoøit
atmosféru prací se svìtlem a pestøejí hudební slokou (monotónnì se opakuje stejný
motiv). Herci hrají s plným nasazením, snaí se v prùbìhu pøedstavení i o urèitou interakci
s dìtským divákem, ale má-li tato hrát roli navázání kontaktu s divákem a ne být jen úlitbou
konvenci, mìla by být zaøazena ji v úvodní èásti, protoe jinak pùsobí cizorodì a dìti
se postav bojí.
Je pravda, e schopnost soustøedìní dneního dìtského diváka je pramalá, pokud
mu nenabízíme rychlé zmìny, spoustu pøekvapení, kouzel, senzací... Hercùm
se v pøedstavení zpoèátku daøí dìti (i dospìlé) udret v pozornosti, ale po zmínìných tøiceti
minutách se dìti zaèínají oívat, bavit a sledování snového pøíbìhu s absencí dìjové
linky se pro nì vyèerpalo - a podobnì je na tom i divák dospìlý. Pozornost se probouzí
a v samém závìru - s probouzející se Alenkou.
Mùj názor na Alenku v kraji divù se po zhlédnutí pøedstavení sice pøíli nezmìnil,
zpracování mì výraznì nepobavilo, ale ani neurazilo. Atmosféra knihy ani pøedstavení
není prostì z tìch, které mì okouzlují. Inscenaci je vak tøeba pøiznat, e se vcelku úspìnì
snaí pøiblíit dìtem neobvyklý svìt Carrollovy Alenky. (VÈ)
HANA VOØÍKOVÁ A HELENA VEDRALOVÁ Choceò: Kde lásko, kdes byla (autor
a reie soubor)
Na malém jeviti se odvíjí výtvarnì zajímavá a hudebnì jetì zajímavìjí mozaika
sloená ze støípkù pøíbìhù o lásce. Ve vzácném souladu se obì dominantní sloky
pøedstavení doplòují a prolínají. Pøijdou si tedy na své nejen oèi, ale i ui divákù. Nejvíc
jsou ale potìena srdce. Projev houslistky Heleny Vedralové v mnohém pøipomíná práci
Ivy Bitové a pøece je osobitý. Výbìr známých lidových písní o lásce je základem, s ním
citlivì nakládá druhá hlavní protagonistka tohoto miniaturního dílka, Hana Voøíková.
Civilní projev, umìøenost, pøesnost v naèasování jednotlivých akcí, vtip a nápaditost
pøi práci s pøedmìtem na jeviti, zajímavé podání známých písnièek o lásce, to jsou jistì
nesporné klady inscenace. Co je ale tøeba podtrhnout, je emocionální vyznìní celku
pìtadvacetiminutového dílka. Vichni, kdo opoutìli hleditì, si odnáeli pocit, e na svìtì
je pøecejen hezky, kdy je tu s námi láska.
Asi nebude snadné najít místo, kde Hanka s Helenou své malé pøedstavení právì
hrají, ale pokud budete mít monost, nenechte si ho ujít. Má vedle vech vyjmenovaných
pøedností jednu, pro mì kardinální, nevtíravost. V kontrastu ke vemu, co nás obklopuje,

pøichází tady z jevitì nabídka: Pojï si hrát - chce? A my se necháme pozvat a chceme
vnímat, tøebae na nás nikdo nejde s bubnem a nezahrnuje nás výrazy jako musí,
nepostradatelné, nezbytné... (JF)
MINOR Praha: Lovci mamutù (autor E. torch, reie M. Beèka a Buchty a loutky)
Dramaturgicky jde o odváný poèin. Vichni známe torchovu pøedlohu. Pøevést tuto,
místy chmurnou a velmi epickou pøedlohu, na jevitì loutkového divadla není lehké.
Natìstí Buchty a loutky se chopily pøíleitosti po svém a líèí nám pøíbìh tlupy z pohledu
dìtí. Hrdinové se vlastnì chovají jako dnení dìti. Mají rádi èleny své tlupy a jsou pøipraveni
pro její dobro konat velké skutky zcela samozøejmì a bez ohledu na nebezpeèí.
Sledovala jsem hlavnì chlapeckou èást své tøídy. Neunikla jim ádná malièkost na jeviti
a kdy bylo èemu se smát, smáli se. Bylo zajímavé uvìdomit si, jak inscenátoøi naloili
s tématem smrti jednoho z hrdinù. Tlupou byla vnímána jako pøirozená souèást ivota
a stejnì ji pøijalo obecenstvo.
Oceòuji mladistvý elán vech hrajících èlenù souboru, jejich práci s pøedmìtem
na jeviti, stejnì jako vedení loutek bezvýhradnì jsem pøijala i výtvarný a zvukový plán
inscenace.
Potíe jsem mìla s hledáním tématu celé inscenace v tom mi nepomohl ani závìr.
Dodateènì jsem si ho stanovila jako oslavu hrdinù z doby ledové, ale k tomu, aby mìla
inscenace tah, to nestaèí. Je rozdrobená do epizod a závìr trochu pøipomíná, klasik
promine, konec Cimrmanovy hry Dobytí severního pólu Èechem Karlem Nìmcem, kdy
návrat dobyvatelù toèny nelze z èasových i jiných dùvodù na jeviti sledovat a tak nám je
dovyprávìn. Zatímco u Cimrmanù logiku má, u Lovcù mamutù nám z nièeho nic
inscenátoøi vypráví o vynálezu ohnì, tøebae k tomu v inscenaci nic nesmìøovalo
a vyznívá toto øeení jako z nouze ctnost, svìdèící o bezradnosti. (JF)
TRILEK CHAMELEON, Gymnázium M. Lercha Brno: Jana Anny Hynka den (vere
J. A. Pitinský, reie S. Zajíèek)
Vere J. A. Pitinského nejsou zcela snadné: pohybují se v groteskní nadsázce mezi
dadaistickým pohráváním si se zvukem, syrovým popisem reality, absurdní ifrou a znovu
dìtskou øíkankou. Uvádìt vere jevitnì rovnì není snadné: jejich obsah je jednou provdy
hotový, uzavøený, jsou pevnì vázány a nemají-li se rozpadnout, nelze je libovolnì rozvolnit
podle potøeb inscenátorù.
Ètyøi dívky doprovázené saxofonistkou tìkosti poezie na jeviti pøekonávají úspìnì.
V nápadité a velmi pøesnì realizované choreografii výraznì stylizovaného taneènì
pohybového støihu a s obdivuhodnì tvárným výrazem se jim daøí pøedat samo básnické
slovo i svùj vlastní pøidaný význam. Nìkdy vyjdou bezmála z ilustrace, ale záhy
se propracovávají k metaforickým obrazùm, v nich materiálem svých tìl zobrazují jevy
zcela odlehlé (napø. v básni o jídle) a v nejlepích místech se dostává pohybová akce
do výmluvných kontrapunktù ke slovùm (napø. v básni Mám tolik èasu). Pozoruhodná je
i práce s jedinými rekvizitami - bílými álami, pouívanými v promìnlivých významech.
Inscenace strhává pøedevím pøesnì tvarovanou energií, dynamikou obrazù, smyslem
pro temporytmus, tvar a charakterizaci v pohybu i hlasu.
Výminku lze mít k významovému vývoji celého pásma: odkud, pøes co a kam spìje.
Na jeviti je pouit refrén hodin z lidských tìl, v titulcích textu se doèítám, e èlenìní jde
vlastnì od rána pøed odpoledne k veèeru - ale v inscenaci je tato chronologie málo zøetelná
a její význam prakticky nezbadatelný.

A zajímavou otázkou na okraj je i to, e ètyøi dívky pohybem a pøednesem a pátá
hudební doprovodem interpretují vlastnì poezii výsostnì muskou - nejen situaènì (z tìl
en sklouzávám záhy...), ale pøedevím charakterem, postojem, dikcí. (LR)
ZA HUMNY, Gymnázium P. Køíkovského Brno: Salièka (anonymní text z 18. století,
reie E. Brhelová)
Basa a klarinet dvou ivých muzikantù udávají celé inscenaci nejen rytmus,
ale pøedevím tón - tedy styl. A stylizovanost je tu ústøední pojem. Dvì dívky a dva
mládenci v náznakovém kostýmu ala lidové barokní divadlo hrají výraznì stylizovaným
herectvím postavy této svérázné morality, její jednoduchost a pøímoèará naivita by asi
jinak byla dnes tìko pøijatelná: Sotva za sebou sedlák zavøe dveøe, paní pole sluku
Salièku pro frejíøe, s ním bude sedìti, karty hráti a se objímati; leè, nastojte, sedlák
se vrátí, neuvìøí, e pod lavicí se chrustí nìmecké myi a vytáhne ukrytého jonáka. Salièka
konèí pro nai dobu ponìkud rozpornì, neuspokojivì: kdy je frejíø odhalen, vytáhne
avli a srubne sedlákovi hlavu.
Soubor øeí konec vlastním dovìtkem: paní omdlí, Salièka sloí frejíøe úderem pánve a s triumfálním pukrletem vítìze odchází - èím je zodpovìzena i otázka ponìkud
vychýleného názvu hry; Salièka se tak vskutku stává její hlavní hrdinkou. Chybí udìlat
jediný dùleitý krok: pøipravit jí pro tento triumf a zadostiuèinìní pùdu na zaèátku
a v prùbìhu inscenace - tedy nastolit a správným akcentováním budovat a posilovat
motivickou linii jejího postavení vemi a vdy odstrkované, ubliované, podceòované
slutièky pro vechno. Pak odpadne i otázka, která se vtírá v prùbìhu pøedstavení: o èem
a proè se hraje.
Drobnou otázkou je jetì døevìná avlièka, kterou frejíø vytáhne zpod plátíku. Ta
mohla být na místì u postavy kostýmované coby lechtic; má-li vak ná frejíø spí
podobu bohatého kupèíka èi mìana, je to pøekvapení ponìkud nesourodé.
Jako celek je vak inscenace pøíjemnou lehkou, leè vkusnou zábavou, je potìí
a neurazí. Má pøesný rozmìr, dostateènou míru lehkosti a potøebný kus umìní reijního,
hereckého i hudebnì interpretaèního. (LR)

A DVÌ

MAXIRECENZE NA KONEC

BEZ SLOVNÍKU Roztoky u Prahy: Apples - Journeys (autor: soubor, reie: Leah
Gaffen, Sile Ni Bhroin)
Dvì krátké inscenace s øadou spoleèných znakù. K tìm patøí nejen tøi totoné hereèky,
ale pøedevím zpùsob práce a s ním spjatá poetika. A také problémy. A klady: nevednì tvárná
øeè a pøedevím pohyb, zajímavá a pøesnì provedená choreografie taneèních prvkù, schopnost
rozmanitého a pøesnì vedeného temporytmu, pozoruhodná práce s metaforikou pøedmìtu.
Zpùsob práce je pro tvorbu inscenace ponìkud atypický: východiskem bylo vnìjí
zadání formálního rázu - v prvém pøípadì tøi jablka, v druhém obecnì mýty. Nepochybnì
pøínosná metoda práce, otevírající v èlovìku zøídla, ke kterým jinak tìko hledá pøístup,
se tu stala pøedmìtem pøedvádìní. Chybí poslední krùèek k výstavbì tématické, je by
uèinila z pøedvádìného záitek se vím vudy. Chybí nìco málo k tomu, aby nás nenapadla
otázka odkud kam a o èem se hraje. Forma dominuje nad obsahem.
Pøesto tu jakési sdìlení vzniká: je neseno pøedevím osobnostmi tøí mladièkých
hereèek, jejich vìrohodného, radostného bytí na scénì a schopností autenticky a plnì

se vztahovat k sobì, k okolí, ke høe. V tomto smyslu je to divadlo vskutku mladé - vzniklé
z cítìní a mylení èlenek souboru. koda, e zkuené americko irské lektorky a reisérky
nepomohly vedle iniciace a uèesání vnìjí formy alespoò dodateènì najít a vybudovat
i pojítko vnitøní - tématické. Takto je tu téma a odleskem formy a skládá se jen ze støípkù
jednotlivých témat, objevivích se takoøka jako vedlejí a do jisté míry nahodilý produkt
formy.
Øeè není o pøíbìhu - ten v tvaru blíícím se pásmu èi mozaice nikdo neoèekává. Ale u
pouívané rekvizity chtì nechtì a tøebas i proti vùli inscenátorù svým vlastním materiálem,
barvou, funkcí... navozují dílèí témata. Jablko nese významy plodù, plodnosti, podzimu....
ale pøedevím erotiky, ba i sexuality. A kdy potvrdí poslednì jmenované i rámcová píseò
Koulelo se jablíèko, není o èem pochybovat. Také jednotlivé etudky nesou svá vlastní
témata - a jejich øazení jetì posiluje oprávnìné oèekávání vývoje odnìkud nìkam:
v pøípadì Apples se nabízí motivy nedorozumìní, schopnosti dorozumìt se, rùznosti vidìní
a pøístupù... Jene vedení nato zavrení tématické linie zbadatelné není.
Journeys evokují téma u svým názvem: cesty. A ty vedou vdycky odnìkud nìkam.
Na scénì visí na provaze nìkolik desítek barevných kravat a na zemi je z nich vyznaèena
cesta, po ní se tøi dìvèata se zpìvem vydávají, dojdou k mostku v podobì xylofonu,
zarazí se, ale pak ho pøekonají pomocí vaøeèek-loutek, v nì se tøi poutnice promìní...,
a dorazí k tomu, co je zde hlavním stavebním materiálem: k nìkolika bájím èi pohádkám
mýtického charakteru.
Samozøejmì s motivem cest a s uitím mýtických pøíbìhù vzrùstá oèekávání jakéhosi
elementárního pøíbìhu, èi alespoò základního smìru odkud kam ona cesta bájemi vede
a dovede. Snad by mohlo oním hledaným tématem být umìt se radovat. Ale proè pak celá
cesta skonèí u podobenství o utrpení? - máme tedy význam celku èíst jako cestu k utrpení?
A proè - kdy pøedchozí pøíbìhy nebyly ani cestou k nìmu, ani protikladem k nìmu?
A v jakém vztahu k onomu umìt se radovat je hlavní scénografický prvek - kravaty,
tvoøící scénu, pouívané jako souèást obleèení i jako kostýmy vaøeèkových loutek... I tyto
kravaty nesou - by to inscenátoøi nezamýlejí - své významy. Pro kadého moná jiné:
pro nìkoho spoleèenské konvence, pro jiného muství, pro dalího tøeba skøíòový naftalín...
Který z nich má spolusdìlovat to, co inscenátoøi sdìlovat chtìjí? S tématy pohádek
nesouvisí ádný z nich. Nebo snad jde o náhodu a ony sáhly po prvém, co jim pøilo
pod ruku?
Vechno, co na jeviti pouijeme (èi udìláme), je znak, jen nese významy - a to irí
a hlubí, ne je pouhý fakt jejich existence - významy tématické: nelze si obléci montérky
a doufat, e divák si jich nevimne, bude je povaovat za náhodu nebo si øekne, e se herce
nechce upinit. Otázkou je tedy i pouití angliètiny prolínané místy èetinou a ojedinìle
i jinými jazyky. U èeského souboru - vylouèíme-li nauèné funkce kolského divadla - je to
nápadné ozvlátnìní - a jako takové se stává tématizovaným znakem a nese (chtì nechtì)
urèité významy. Jaké? To se musí domýlet sám divák. Inscenace mu k tomu klíè nedává.
Ne. Není to dokonalá inscenace. Ale vyzaøuje z ní dokonale tvarovaná energie, je
nabíjí i diváka. A je natolik silná, e rozhodnì stojí za vidìní. (LR)
dDDD ZU Dìèín: O líné a lakomém (arménská pohádka, dramatizace a reie
J. trbová)
Sympatická mladá parta Dìèínských dospìla do vìku, kdy ji zalíbení v hudbì dovedlo
a k chuti zapásovat si s formou - jak praví malého erotického loutkového muzikálu.
(Nelekejte se: té erotiky tam není nijak pøehnanì a i ten muzikál je spí hudební divadlo).

Vzala si k tomu pohádku s povìdomými motivy: Matka, aby pøimìla línou Huri vìnovat
se i nìèemu jinému ne spánku, se rozhodne ji provdat, chlubí se, jak je její dcera nesmírnì
pilná a kupec, jen nám byl v písni pøedstaven co hrozný skrblík, projeví zájem o sòatek.
Zdecimován svatební nocí navrhuje ráno, e by se mìli pustit do práce, ale Huri radìji
znovu stáhne roletu... - a nakonec vyèerpaný kupec prchá na sluební cestu s pøíkazem,
aby manelka do jeho návratu rozhojnila spoleèné bohatství. Huri místo toho èirou náhodou
objeví hroudu zlata a rozradostnìný manel okamitì zve tchýni na oslavu. Ta, tísnìna
obavami z prozrazení pravdy, oznaèí nahodile vlétnuví mùru za rodinné prokletí
pro pøílinou pracovitost - a kupec enì dalí práci zakáe.
Soubor dobøe vládne maòásky (a dotáhne stylizaci jejich pohybu, mohlo by to být
výborné), slovem, zpìvem i muzikou. Inscenace má energii, dynamiku, sluný
temporytmus... a pøece cosi chybí. Napìtí, tah. Nevíme tak docela pøesnì kdo co chce
a jestli to chce, a tak nás ani nijak zvlát nevzruuje, zda toho dosáhne. Necítíme ádné
nebezpeèí, ani vyhlídky. Nikdo se o nic nebojí, nikdo o nic neusiluje - a tak se vytrácí to
pro divadlo základní: motivované jednání. Písnì nepomáhají, nedramatizují, spí
rozmìlòují. Téma - èi spíe jednotlivé motivy - se støídají: nejdøív lo o lenost dcery
a údajnou lakomost kupce, poté o její sexuální nenasytnost a jeho vyèerpanost, teï zas
o chytré matèino vybøednutí z vlastní li. Trochu to pøipomíná Kouzelnej mlejn plzeòského
Støípku - i s nìkterými jeho nectnostmi v èele s rozverností odpoutanou od veho,
pøedevím od budování a udrování smyslu dìje a tedy i tématu.
Ale moná, e to ve má velmi jednoduchý zdroj a øeení leící v zpøesnìní jednotlivých
postav a správné akcentaci jejich motivací. Kupec je oznaèen v úvodní písni (i v titulu)
za lakomého - ale v jeho jednání to nikde není vidìt: vcelku pøirozenì a pøijatelnì soudí,
e ráno by se mìlo vstát a tøeba i trochu pracovat; k eninì lenosti nezaujímá ádný vztah,
jen se brání sexuální devastaci. Dcera má o trávení èasu své pøedstavy; pøejme jí je ale kde se v ní najednou vzala ta energie, kdy pøedtím bezmála umírala na spavou
nemoc? A matka? - mìla-li úmysl svou lí o pracovité dceøi Huri vyvdat, proè se zaèíná
bát kupcova poznání a - a právì - v okamiku, kdy dcera pøinesla do domácnosti hroudu
zlata, jí svou pracovitost doloila?
A za ujasnìní by stál i ánr. Ten výchozí vypadá (i díky maòasùm) na groteskní fraku.
Ale svatební noc obou figurek je interprety proívána a prozpívána coby vánì mínìná
milostná lyrika (stínohra s dotyky lidských rukou za tklivé písnì o setkávajících se ústech...).
A pak zas pøijde drsná rocková opera. Chvíli epika, chvíli lyrika, málo dramatièna.
Vezmeme-li vak v úvahu, e pøedstavení bylo premiérou a pøidáme známou
pracovitost Dìèínských a jejich proslulou energii, je mono doufat, e tato nadìjná
inscenace jetì vyroste do inscenace výborné. (LR)
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