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PRO DÌTI

K ÈEMU POROTOVÁNÍ VÙBEC JE?
Proè vùbec divadelní inscenaci rozebírat - a proè tomu naslouchat?
Pro porotce je to èinnost namáhavá, ne zrovna pøíjemná, finanènì nikterak
lukrativní - a pro soubory to bývá událost ne právì povznáející, nìkdy
i bolestivá - vdy tu posuzují nae milované dítì! A nìkteøí øíkají,
e na divadlo se má jenom koukat.
Kritik usiluje podat informaci pro nezasvìcenou veøejnost,
aby pøípadnému zájemci napovìdìl, co ho èeká. Musí tedy pøedpokládat
u ètenáøe neznalost inscenaèní podoby, ba i pøedlohy, a vhodnou formou
ho s ní seznámit tak, aby si ètenáø udìlal pøedstavu, jak inscenace vypadá
a k èemu pak smìøují kritikovy - a u kladné èi záporné - pøipomínky.
Porotce (nechme zavádìjících hrátek se slovy porotce - lektor...; problém
není v názvu, nýbr v tom, jak svou práci dìlá) hovoøí pro diváka, který
hodnocenou inscenaci vidìl. Nemusí tedy seznamovat s její podobou.
(Pokud se jeho hodnocení nestává titìnou zprávou tøeba v pøehlídkovém
bulletinu, kde nastupuje otázka, co z ní ètenáø vyète za rok èi za dvacet
let.) Souèástí práce poroty je i snaha metodicky pomáhat souborùm v jejich
dlouhodobém rùstu a prohlubovat jejich divadelní znalosti a dovednosti.
To neznamená obracet se jen èi pøedevím na soubor, který inscenaci
vytvoøil; to by byl nepøijatelnì drahý a neefektivní pás. Rozbor by vdy
mìl zároveò oslovovat i dalí divadelníky, kteøí se zabývají obdobnými
problémy.
Ochota a schopnost pøijímat kritiku je v souèasné dobì u vìtiny
pièkových amatérských divadelníkù profesionálnìjí ne u profesionálù,
kteøí se o kritiku prakticky nezajímají, nevyhledávají ji, nevytváøí pro ni
platformy, ba vyhýbají se jí a povaují ji za formu osobního útoku. Není
divu: jsme malá zemì, v ní se kadý zná s kadým a co kdybychom si
nìkoho pohnìvali; vak také najde-li se výjimka, potrefení se hned
pobouøenì ozývají... Amatérské divadlo - alespoò ve svých pièkách - je
kupodivu na kritiku zvyklé ze svých pøehlídek podstatnì víc. A prospívá
mu to. I proto mohou nejlepí amatéøi soutìit s nejlepími profesionály
i pøedstihovat je. el, i nìkteøí z amatérù, z kterých kritika udìlala to, co
dnes jsou, vak rádi zapomínají. I mezi nimi jsou u tací, kteøí si vylapali
cestièky k imunitì bezmála poslanecké, take se o nich tiskne pouze
dobré - by by na jeviti jen procházeli loutkami tam a zpìt a diváci
po deseti minutách usínali; chodit do správné hospody se správnými

kamarády se vdycky vyplácelo. Nìkteøí zvlá pokroèilí jedinci se u ani nestydí vyadovat
si porotce na míru: toho ano, toho ne!
Kritika èi rozbor s porotou - není-li synonymem pro chvalozpìv - nebývá nikdy tvùrci
pøíli vítána. A pøece je uiteèná. Kadý, kdo pracuje na inscenaci ví o jejích zákoutích
nesrovnatelnì víc, ne kterýkoli divák. Ale zároveò je do jejího nitra ponoøen tak hluboko,
e tìko posoudí míru její srozumitelnosti, úèinnosti, a tedy sdìlnosti pro diváka
pøicházejícího zvenèí. Porotce je zrcadlem, zastupujícím diváka. Odborným - citlivým,
talentovaným, zkueným, vzdìlaným - zrcadlem. By nìkdy i nepøíjemným.
Pøi rozborech nejde o to nìkoho klasifikovat, tím ménì peskovat, odsuzovat èi
naopak vyhlaovat za génia. A nominovat èi navrhovat nìkoho do vyího kola je úkolem
a posledním. Jde pøedevím o to spoleènì poznávat na dané inscenaci, jak a za jakých
podmínek divadlo funguje èi nefunguje lépe èi hùøe, a tedy proè je právì diskutovaná
inscenace èi její èást tak pùsobivá èi nepùsobivá, srozumitelná èi nesrozumitelná, sdìlná
èi nesdìlná, jak se na tom podílejí jednotlivé sloky a prvky, a u svou podobou nebo
svým fungováním v souvislostech celku... Já sám, pøesto, e jsem byl u v desítkách
(moná u stovkách) porot, se pøi nich dozvídám, zjiuji, objevuji stále nìco nového a to i na opakovaných problémech, na nich si v nové podobì, v nových souvislostech
ovìøuji a potvrzuji, to, co jsem tuil èi znal.
Pøi rozborech jde pøedevím o spoleèné poznávání divadla a to
a) pro pøípadnou dalí práci tvùrcù na diskutované inscenaci
b) pro dalí divadelní práci souboru i dalích divadelníkù na jiných inscenacích
èi lepí chápání divadla vùbec jak tvùrci diskutované inscenace, tak irí odbornou veøejností.
Vechny náøky na sám fakt kritiky a porotování, které se tu a tam vyskytnou, jsou
bezpøedmìtné. Kdo nechce hodnocení své práce slyet, nemusí na ádnou pøehlídku jít,
a jde-li, nikdo ho nemùe pøinutit, aby hodnocení poslouchal, potamo tedy aby el
na diskusi. Stejnì jako nikdo nemùe jiným svobodným lidem zakázat, aby o tom, co
vidìli, diskutovali èi psali; a nikdo také nikoho nemùe pøinutit, aby chválil to, co chvály
hodné není.
SLOENÍ POROTY
Kvalitu poroty a její práce má v rukou pøedevím organizátor pøehlídky, který porotu
sestavuje a vytváøí pro ni zadání i podmínky.
 Minimální poèet porotcù jsou tøi lidé; nevýhodný je sudý poèet - v tom pøípadì bývá
zvykem, e nedojde-li k úplné shodì, pøedseda má dva hlasy; pøi poètu vìtím ne pìt
lidí nastává problém s jejich uplatnìním a moností udret diskusi pøehlednou.
 Porotce by mìl být:
a) dobrým divákem s citem pro vnímání prùbìhu divadelního pøestavení ve vech
aspektech vèetnì souvislostí diváckých
b) vzdìlaným, zkueným a talentovaným divadelním odborníkem, schopným rozpoznat
kvality díla a jejich pøedpoklady a pøíèiny
c) dobrým øeèníkem, schopným zformulovat své poznání srozumitelnì, pøesvìdèivì
a zajímavì
d) komunikátorem nadaným psychologickým umem oslovit tvùrce i odbornou veøejnost
tak, aby byli ochotni naslouchat a slyet.
 Porotci musí být schopni vzájemné spolupráce, schopni dohodnout se a mluvit jedním
jazykem - to neznamená, e musejí mít na ve identický názor, ale musejí mít spoleèná
východiska èi spoleèného jmenovatele.
 Není zcela ideální, kdy jeden z porotcù mluví pouze obecnì a druhý se zabývá jen
konkrétními detaily.

 ádoucí je, aby v porotì byli zastoupeni odborníci na rùzné sloky divadelní práce:
dramaturg, reisér, scénograf, muzikant, herec, pøípadnì choreograf. Ponìkud smìnými
se mi jeví pokusy o jakéhosi ombudsmana - amatéra, který rozumí podmínkám a cílùm
práce amatérù a mìl by je hájit: 1. onìm podmínkám a cílùm by mìl rozumìt kadý
z porotcù, jinak nemá v porotì co dìlat 2. ádný z porotcù by nemìl být soudcem, nato
prokurátorem - a k èemu pak obhájce?
 ádný z porotcù by nemìl být v pøímém vztahu k tvùrcùm posuzované inscenace:
spolutvùrce, èlen souboru, manel...; tato zásada se zdá samozøejmá, ale a pøíli èasto
je naruována s udiveným ale já jsem s nimi o tom nemluvil, nebo já se pøi posuzování
této inscenace zdrím jakéhokoli vstupu èi dokonce pùjdu za dveøe - to nikterak nevyluèuje
tøebas i podvìdomou angaovanost a zmìnìný vztah ostatních porotcù.
 Je ádoucí zvolit èi urèit pøedsedu. Málokdo o tuto funkci stojí a porota bez pøedsedy
vypadá velmi demokraticky. Je to vak model funkèní jen za nejastnìjího sbìhu
okolností. Absence pøedsedy obvykle vede k nejistotì v tom, kdo a jak má to èi ono
zahajovat, uzavírat, øídit, jaké je oprávnìní toho èi onoho na to èi ono, vede k neurèitosti
a rozplizlosti. Není to ani zdaleka formální funkce.
POROTCE V HLEDITI
 Je výhodou, ne vak nutností, mùe-li porota posuzované inscenace vidìt vícekrát
(napø. v dopoledním a odpoledním èi veèerním programu).
 Porota by mìla mít zajitìna od organizátorù v hlediti místa, aby posuzovanou
inscenaci vskutku vidìla a slyela.
· Není dobré usadit ji v prvé øadì, nebo je tak hrajícím pøíli na oèích, porotci si dìlávají
v prùbìhu pøedstavení poznámky - a soubory mùe obojí znervózòovat.
· Ne zcela pøíznivì pùsobí umístìní poroty za stùl; je to sice pohodlné, ale pro soubor
stresující a pro veøejnost ponìkud úøednicky povýenecké.
Sedám si do hleditì a snaím se dívat na inscenaci jako divák - spolu s ostatními
diváky. Bez jakýchkoli pøedem daných poadavkù a pøedstav s výjimkou tìch, které mi
inscenátoøi sami vnukli názvem inscenace, dalími informacemi sdìlenými v programu
(ten já ovem dopøedu vìtinou neètu, nebo chci vidìt inscenaci co nejménì ovlivnìn
a zaít pùsobení jí samé) a samozøejmì s výjimkou tìch pøedstav a spojitostí, které jsou
dány kulturním okruhem, v nìm ijeme, tedy naí spoleènou kulturní zkueností. Jinak
chci zaít a hodnotit jen to, co v inscenaci vidím a slyím v podobì jevitních fakt.
Samo pøedstavení mi pak postupnì - ve vech vrstvách a slokách, v dìji, tématu,
ánru, stylu, zpùsobu vyprávìní, stavbì postav a jejich motivací, práci s dìjem, místem
a èasem - nabízí klíèe - návody jak v nìm co chápat, pod jakým úhlem se na to dívat,
co je co, kdo je kdo, seznamuje nás se systémem znakù, které pouívá a s tím, jak jim
rozumìt: vtiskává nám jakousi konvenci - úmluvu o tom, co a jak se bude sdìlovat. Skrze
tyto klíèe se musím pokusit maximálnì pochopit zámìry tvùrcù inscenace, nalézt v ní to,
co je stìejní a teprve z tohoto poznání (samozøejmì ve vztahu ke vem slokám a prvkùm
inscenace od textu a po svìtla na jedné stranì a vzhledem k divákovi a jeho monostem
a podmínkám vnímání na stranì druhé) mohu pozdìji posuzovat její klady a zápory a vést
o nich dialog.
Nesmím pøi tom pøipoutìt jakékoli vlastní apriorní pøedstavy. Je pøirozené, e urèitá
poetika, druh divadla... je mi blií ne jiná. Mezi tvùrcem a porotcem èi kritikem je jeden
zásadní rozdíl: zatímco tvùrce by mìl - musí být co nejosobitìjí, vyhranìný, do jisté míry
jednostranný, kritik musí být schopen pøijímat irokou kálu co nejosobitìjích,
vyhranìných, do jisté míry jednostranných umìleckých rukopisù. Pøinejmením
racionálnì se proto snaím dret své náklonnosti v mezích a naopak být o to otevøenìjí,

vstøícnìjí, abych zmínìné nebezpeèí co moná eliminoval. Ostatnì: u poetiky..., která
mi je blií, jsem pro zmìnu pøirozenì zase nároènìjí, nebo její monosti znám lépe.
Pøi sledování nechávám na sebe pùsobit pøedstavení co moná bezprostøednì.
Pokud mne pøepadne dílèí mylenka, pochybnost, èi radùstka, zbavuji se jich tím, e si je
poznamenám, aby mne dále neruily - rozhodnì je na místì nerozvíjím, nehledám pro nì
v pøedstavení dalí doklady, nestávají se východiskem mého dalího nazírání pøestavení.
O nejdùleitìjích vìcech si dìlám poznámky nejen proto, abych mylenku hned mohl
vypustit z hlavy a mohl nezatíenì sledovat dalí prùbìh pøedstavení, ale také abych ji
nezapomnìl, co povauji za potøebné zvlá tehdy, kdy diskuse následuje a po tøech,
ètyøech i více inscenacích.
Snaím se vidìt pøedstavení v souvislostech, posuzovat je teprve na základì
dopovìzeného celku. Teprve celek a struktura souvislostí v nìm dává smysl detailùm,
je mají funkci stavebních kamenù, a pøi rozboru pak zpìtnì slouí jak dokladový materiál;
jinak nemá poukazování na detaily valný smysl. Problém je, e nìkteré jednotlivosti (napø.
nevìrohodnost hereckého projevu) odvádìjí pozornost a znemoòují dostavení se záitku
døív, ne se k celku dopracujeme.
Cílem je nechat na sebe pøedstavení zapùsobit - kladnì èi zápornì, s takovým èi
onakým vyznìním - a své odbornosti a zkuenosti vyuít a pøi pokusu o zpìtnou analýzu
toho, proè takto inscenace pùsobí. Teprve tehdy vìdomì uvauji o analogiích, zapojuji
známé zákonitosti umìlecké a divadelní tvorby, pokouím se o zaøazení do kontextu
dobového, ánrového, stylového... - pomáhá-li to pochopení nìèeho v inscenaci.
Hlavním kritériem pro mì je umìlecká pùsobivost, emocionálnì-racionální záitek,
jen inscenace poskytuje. Ten je na jedné stranì podmínìn srozumitelností, na druhé
stranì je jeho souèástí i novost, objevnost, inspirativnost - nebo to, co jsme ji
mnohokrát vidìli a slyeli, na nás pùsobí ménì ne to, co je nové, neèekané; a hlavnì
vzniká nadìje novostí postupù odhalit a sdìlit i nové obsahy, nové poznání. Proto není
pro mne uspokojivým kritériem sama o sobì ani celistvost tvaru (mùe jít o tvar dokonale
celistvý a srozumitelný, ale nezáivný, nevzruivý, nezajímavý co do obsahu i formy),
ani novost, inspirativnost dílèích postupù (ta jetì nemusí vytváøet nic pùsobivého, by
svìdèí o tom, e soubor je na správné, hledaèské cestì). Ani øemeslná dokonalost,
ani novost samy o sobì nejsou koneènou hodnotou.
Do kvalit umìleckých patøí i vztah k zobrazované realitì, tedy to nakolik
a jak inscenace informuje o svìtì. Tìko mohu povaovat za pùsobivé dílo, nerozumímli, o èem vypovídá èi je nesrozumitelný smysl této výpovìdi nebo se tato výpovìï dostává
do tak zásadního rozporu s realitou, ji znám, e se jeví jako nepravdivá. Co neznamená,
e dílo musí pøitakávat mému poznání: mùe ho posouvat, opravovat èi zásadnì
pøevracet - pokud mne dokáe o své pravdì pøesvìdèit. V tomto smyslu emotivní úèinnost
díla souvisí i s morálním obsahem díla. Kritériem je tedy i pravdivost díla a to, nakolik je
sdìlení vnitønì logické.
Dùleitým kritériem je i nakolik a jak zajímavì, pùsobivì pracují inscenátoøi prostøedky
divadlu vlastními - pøedevím sdìlováním v prostoru a pomocí prostoru (mizanscéna,
fyzické jednání) a èasu (temporytmus), jako i syntézou jednotlivých sloek (herectví
po stránce pohybové i mluvní, scénografie, zvuková sloka vèetnì hudby, text) a prvkù.
A také nakolik jsou dùslední v postupech, které nám ve formì klíèù nabídli a nakolik
zvolené prostøedky zvládají i øemeslnì.
Hodnocení není jen subjektivní rozmar chtìní èi nechtìní hodnotitele, nýbr odraz
objektivních zákonitostí a jejich naplòování èi poruování: jedna vìc v inscenaci objektivnì
vyaduje druhou: obsah vyaduje urèitý zpùsob práce s dìjem, èasem i místem, urèitý

ánr a s ním i druh a hloubku motivací, stavbu postav, styl pohybu, mluvy, zobrazení
prostøedí... a naopak. Nejsou-li tyto zákonitosti naplnìny, zaèínají problémy
v srozumitelnosti, úèinnosti, logice... inscenace.
Porotce musí být schopen rozpoznat i vliv obecenstva na podobu a vyznìní
inscenace a u v kladném èi záporném smìru. To je dùleité zejména na pøehlídkách,
kdy na pøedstavení pro nejmení dìti sedí dospívající èi dospìlí nebo na pøedstaveních
pro dospívající a dospìlé maminky s tøíletými dìtmi. Jestlie se napø. pøi komediálnì
ladìném pøedstavení diváci nechytí, nejene se to projeví na høe hercù, ale do jisté míry
to devalvuje i vechno kladné a kvalitní, co v inscenaci je. A naopak.
Snaím-li se dívat na inscenaci jako divák spolu s ostatními diváky, neznamená to,
e se jim musím pøizpùsobit; neshodneme-li se, musím vak pøemýlet o dùvodech jejich
nepøijetí a mého pøijetí èi naopak. Musím se pokusit najít dùvody pøijetí èi nepøijetí
obecenstvem: zda je problém v inscenaci, èi vyplynul z chyby ve výbìru adresáta
(nepøimìøený vìk, kulturnì-spoleèenská úroveò, zkuenosti s divadlem a jeho rùznými
druhy... Mìl bych být schopen rozpoznat i pod vnìjím diváckým neúspìchem èi úspìchem
také klady èi zápory inscenace.
Soubory se èasto hájí: My jsme to hráli u nás a vem se to líbilo. Dobrý porotce
musí tedy rozliit zda jde o skuteèné kvality èi o sousedské divadlo, v nìm hlavní roli
hraje, e mùj soused, kamarád èi známý vystupuje na jeviti coby mlynáø Vávra, a já
se bavím touto dvojznaèností a vnáím jako divák do vnímání nìco co má hodnotu jen
pro mnì a co není obecnou a objektivní hodnotou, nýbr jen subjektivním, nepøenosným
sousedským záitkem, zaloeným spíe na pøíslunosti k stejné vesnici, partì èi fanklubu.
Musíme odolat i neménì èastému: My hrajeme pro diváka/pro dìti - ne pro poroty.
Samozøejmì. Ale porotce je také divák - a zástupce diváka. Odborný zástupce.
I to, e pøedstavení dokázalo získat divákùv zájem (napø. v podobì smíchu, køiku
v odpovìï na výzvy hercù...) je jen první pøedpoklad: nezaujmeme-li, mùeme kolem
sebe trousit tøeba perly a ty budou padat na zem. Není to vak koneèný a jediný cíl. Tím
mùe být jen pro divadlo konjunkturálnì komerèní, jemu jde pøedevím a jen o to zalíbit,
zavdìèit se - a naplnit kasu. Dokázat zaujmout, chytit je nutný základ, prostøedek k tomu,
abychom mohli nìco sdìlit. Pokud nám ale nejde jen o peníze, chceme vdy diváka
pøedevím nìjakým zpùsobem ovlivnit: ukázat mu nìco jako smìné, nìco jako závané,
nìco jako nebezpeèné, nìco jako ádoucí, nìco jako krásné, nìco jako oklivé... Chceme
se s ním podìlit o svùj pohled na svìt a pøesvìdèit jej o jeho správnosti, získat ho na svou
stranu. U dìtí to platí dvojnásob: máme vùèi nim i (s prominutím) pedagogicko-výchovné
povinnosti. Nae inscenace toti pomáhá dítìti orientovat se ve svìtì, v ivotì,
ve vkusu... - co pøi jeho relativnì malé míøe zkueností hraje mnohem vìtí roli,
ne u dospìlého, který si ve dovede do jisté míry zkorigovat svou zkueností. Proto
jsme zodpovìdní za to, aby ná obraz dítì orientoval dle naí nejlepí víry správnì, aby mu
pomáhal a ne kodil. Jak co do obsahu, tak co do formy. Kdyby lo jenom o to vyhovovat,
jedly by asi dìti od rána do veèera zákusky a koukaly pøi tom na televizi èi do poèítaèe.
Porotce musí být schopen rozpoznat i zásadní vliv zmìny prostoru, k nìmu dochází
vinou umístìní inscenace na pøehlídce u nìkteré ménì, u nìkteré více. To se týká velikosti
a dalích parametrù jevitì (na vìtím dochází k nenaplnìní prostoru, prodlouení nástupù
a tím naruení temporytmu..., na mením k nepøehlednosti, ztíení monosti uplatnìní
mizanscény...) i hleditì (je-li inscenace pro 50-100 divákù pøedhozena troj
a pìtinásobnému poètu, není se co divit, e nevidí, neslyí a o intimitì si mohou nechat
jen zdát). Jde vak i o dalí vlivy: èas (jinak jsme naladìni ráno, jinak po opulentním
obìdì, jinak veèer), poøadí (prvý den je divák i porotce nerozkoukaný, pøi ètvrtém èi pátém

pøedstavení tého dne nebo sedmý den pøehlídky bývá u unavenìjí a z letargie ho
vytrhnou jen okové záitky), kontext (váná vìc se po tøeskuté legraci uplatní jen
tìko, tøi váné inscenace za sebou zaèínají být monotónní...) aj. Leccos z toho padá
na hlavu organizátorù pøehlídky - mìlo by to vak co nejménì dopadat na hlavy nevinných
inscenátorù.
Je na porotci, aby rozliil fixní, pevné vrstvy inscenace a vrstvy promìnné
a promìnlivé od pøedstavení k pøedstavení. Je-li opravdu dobrý porotce, snaí
se prostøednictvím vystoupení-pøedstavení dobrat i pomyslné inscenace - zámìru
vloeného do stabilních prvkù, které v té èi oné míøe ve vystoupení-pøedstavení zafungují.
Divadlo má i øadu mimoumìleckých funkcí a to jak vnìjích (vùèi divákovi), tak
vnitøních (vùèi tvùrcùm), z nich nás budou zajímat zejména tøi:
· rekreaèní (uvolnìní hrou pro ty, kdo je provozují, potìení z tvorby, ze hry )
· sociální (monost spoleèensky se uplatnit, zaøadit, najít smysluplnou náplò èasu )
· pedagogická (socializace, osvojování si vztahù, citová a mylenková kultivace
osobnosti, poznávání literatury, divadla ) a dalí.
Ty jsou v amatérském divadle svým zpùsobem prvoøadé, èi spíe jsou východiskem,
základem amatérské tvorby. Prvoøadým cílem amatérského divadla není produkovat
inscenace. Amatéøi nedìlají divadlo z povinnosti, nýbr proto, aby jím potìili sebe a své
diváky a komunikovali jím o tom, co je zajímá, baví, tìí, trápí , k èemu volí postupy
a prostøedky jim vlastní, blízké, dosaitelné. Povinnost naplnit umìlecká kritéria
srozumitelnosti a úèinnosti nastupuje a v okamiku, kdy pozvou diváky - kteøí budou
pravdìpodobnì chtít rovnì vidìt spí osobitost, ne øemeslnì technickou dokonalost.
Nakolik je inscenace vskutku jejich poznáme ale jen podle souladu mezi tím, co o sobì
inscenátoøi prozrazují jako o lidech, a tím, co a jak nám sdìlují v inscenaci; tedy jsou-li
v zvoleném sdìlení se zvolenými prostøedky autentiètí, vìrohodní.
U divadla hraného dìtmi je v tomto smyslu prvoøadou funkce pedagogická. Jene
i tu mùeme z inscenace posuzovat jen ve velmi omezené míøe a jen zprostøedkovanì.
Toti v tom, zda a nakolik:
a) inscenace dìti vychovává èi kazí po stránce obsahové (morální, citové,
mylenkové ) i formální (vkus )
b) dìti k inscenaci doly pøirozeným, nedirektivním procesem, díky nìmu vìdí, co
a proè dìlají, zda si inscenaci osvojily a vzaly za svou, zda je patrný soulad mezi tvùrci
a sdìlovaným - inscenací - tedy zda pùsobí na jeviti svobodnì, nezmanipulovanì, tvoøivì,
pøirozenì a hodnovìrnì
c) práce na inscenaci se jeví být pro dìti pøínosem, rozvíjí je úmìrnì jejich vìku
a schopnostem.
Jinými slovy: specifické funkce amatérského divadla obecnì a dìtského divadla zvlá
se promítají zpìt do syntézy umìleckého úèinku inscenace - co je to jediné, z èeho
na nì mùeme usuzovat.
DISKUSE
 Porota by mìla mít od organizátorù pøehlídky jasnì vymezeno místo, èas a zajitìn
klid pro interní diskusi i diskusi se soubory èi s veøejností.
 Poøadatel by mìl zajistit, aby mìli porotci text èi scénáø k disposici pro ozøejmìní
nejasností.
 Podle zájmu porotcù je moné a bìné, e si porota nejprve vyjasní svá stanoviska
v interní diskusi, bìhem ní se i rozhodne, jak povede diskusi veøejnou.
 Nìkdy bývá zvykem jetì pøed veøejnou diskusí (èi po ní) prodiskutovat vìc jen
s inscenátory.

· Výhodou je klidnìjí atmosféra, v ní se soubor necítí stresován netaktnì
formulovanými výpady z veøejnosti.
· Nevýhodou je to, e porotci pak zpravidla stejné èi obdobné pøipomínky øíkají tøikrát
(v diskusi interní, se souborem a s veøejností, pøípadnì jetì píí do zpravodaje), co
znaènì otupuje jejich ostøí a ubírá na zajímavosti.
· Dalí nevýhodou je velký nárok na èas porotcù.
 Typy veøejných diskusí, hodnocení, rozborù:
· Hodnocení poroty jako jediný obsah (nejde o diskusi).
· Hodnocení poroty je pøedloeno jako východisko do diskuse; nevýhodou mùe být,
e diskuse se tváøí v tváø ucelenému, pøedpokládejme i dobøe formulovanému a odbornì
fundovanému hodnocení mùe zarazit, nebo tzv. není o èem diskutovat; a pravda je,
e je vdy cennìjí poznání, ke kterému se dopracujeme sami ne to, které nám nìkdo
sdìlí.
· Porota navrhne na zahájení jen témata, okruhy problémù..., o kterých by se dalo
diskutovat.
· Snaha otevøít a vést irokou diskusi veøejnosti, do které porotci vstupují a jako její
úèastníci, pøípadnì formulují závìr èi své stanovisko.
· Princip /S/hledání: východisko diskuse je v pøedem písemnì poloených otázkáchpøipomínkách z pléna.
· Diskuse na obecná, shrnující témata, navrená porotou èi vzelá z pléna - nemívám
s ní dobré zkuenosti; mnozí lidé toti nejsou schopni obecné problémy promítnout
do konkrétní skuteènosti a soubory i jednotlivci zpravidla tak jako tak vyadují rozbor
konkrétních inscenací.
 Veøejnou diskusi je tøeba iniciovat a poté vést (tøídit podnìty podle dùleitosti, snait
se, aby se neskákalo od jednoho problému k druhému) a pak i shrnovat a uzavírat výsledky
ke kterým jsme v té èi oné èásti diskuse doli; mìl by také mírnit pøípadné výstøelky. Jen
vyvolávat hlásící se nestaèí. I pouhé moderování diskuse je práce odborná, vyadující
nejen odbornost, ale i odvahu vstupovat v zájmu výe zmínìných cílù s vlastním
hodnocením.
 el, pøi diskusích je nutné také hlídat èas, aby se nestalo, e pro dlouhou diskusi
o jedné inscenaci na druhou zbude málo èasu nebo dokonce zmekáme dalí pøedstavení.
Je proto dobøe, aby poøadatelé urèili spojku, která vdy vèas upozorní porotce na nutnost
ukonèit práci a jít tam èi onam; v rámci pøehlídkového rumraje by toti mohlo docházet
k skluzùm a je krajnì neastné, jestlie se na porotu musí pøed zahájením pøedstavení
èekat: soubor to znervózòuje a diváky popuzuje; v èasových stresech nìkterých pøehlídek
to vak nelze vylouèit a v tom pøípadì je tøeba, aby poøadatelé dùvody taktnì vysvìtlili.
 Zpùsoby vedení diskuse:
· jednotliví èlenové poroty si vezmou na starost jednotlivé inscenace, o nich pak vedou
diskusi
· diskuse vedená (moderovaná) jedním èlenem poroty, vìtinou pøedsedou
· diskuse vedená nìkým, kdo není èlenem poroty, ale spolupracuje s ní (tajemník apod.).
A je diskuse vedena tak èi onak soubor i veøejnost by se mìli dozvìdìt, co si
o inscenaci myslí porota. V diskusi (i pøípadném písemném shrnutí) by mìl porotce
prokázat vechny své kompetence:
Divácký cit, to jest schopnost vnímat a díky své odbornosti - talentu, vzdìlání
a zkuenosti - rozpoznat kvality inscenace.
Porotce je na tom jako inscenátoøi: je mu málo platné, e má co dùleitého sdìlit,
kdy to nedokáe vyjádøit. Musí tedy umìt svùj záitek a své poznání (jeho pozitivní

i negativní stránky) následnì pojmenovat pøesnì, srozumitelnì a úèinnì. Nemìl by
pøedvádìt, kolik zná cizích slov tam, kde se toté dá øíci èesky, èi uspávat nezáivnými
tirádami, jimi okouzluje jen sám sebe a je nejsou nezbytné pro vysvìtlení problému.
Pøi tom musí rozpoznat dùleité od vedlejího, roztøídit, hierarchizovat
a analyzovat kvality inscenace a jejich moné pøíèiny a uvést hodnocenou inscenaci
do souvislostí s vývojem divadla i samotného souboru a se zákonitostmi divadelního
druhu, ánru a stylu, který inscenátoøi pro svou inscenaci zvolili.
V diskusi by porota mìla být schopna rozvinout svùj pohled na inscenaci pøehlednì
a systematicky, strukturovanì - v souvislostech odvozených od vìcí stìejních. Snait
se vytáhnout to hlavní - a u pozitivní èi negativní - a k tomu pak vztáhnout ve ostatní.
Proto se také moderátor diskuse musí snait upøednostòovat v chronologii i délce vìci
dùleité a klíèové. Porota by vak mìla v diskusi reagovat i na vìci tøeba pomýlené,
zmateèné èi malicherné - zaøadit je do hierarchie hodnot, vysvìtlit a tøeba i vyvrátit - vdy
argumenty, ne mlèením èi pouhým ne.
Lépe je vysvìtlit problematiku zgruntu, jako bych pøedpokládal, e posluchaè o ní ví
jen málo, i kdy pro nìkoho to bude jen opakování známých trivialit, ne mluvit cizím
jazykem o nìèem, o èem mnozí ani netuí, e existuje.
Pøi vem taktu a slunosti by mìl porotce mluvit otevøenì. Vdycky jsem povaoval
za urálivé neøíci tvùrci pravdu, nebo bych tím dával najevo, e ho povauji za chudinku
neschopnou pochopit a unést kritickou pøipomínku.
Porotce musí mít odvahu nést svou kùi na trh. Nebát se riskovat. I neporozumìní.
I patné pochopení. I vlastní nejistoty. I mít odvahu jít proti proudu. A pøíli èasto
se setkávám s tím, e porotci, ne by vstoupili do sporu, radìji souboru pochválí i zjevné
nesmysly a nechají ho spokojenì tápat v bainách, do kterých se zamotal, aè si myslí
(a v zákulisí øíkají) nìco zcela jiného.
Porotce by mìl pøedevím sdìlit - i s rizikem, e odhalí své nepochopení - jak dílu
rozumí a proè. Èasto se mluví napø. o tématu, jak bylo uchopeno, ztvárnìno..., ani ho
nìkdo vysloví, pojmenuje - a se nakonec ukáe, e po celou dobu mluví kadý o nìèem
jiném. Kadé nepochopení èi odliné pochopení mùe mít dva zdroje: ve vnímateli èi
v inscenaci. Pro inscenátora je to vak vdy cenná informace o tom, e k nepochopení
mùe dojít a upozornìní na to, e by stálo za to hledat cestu, jak mu pøedejít.
K tomu vemu je tøeba ale jetì vládnout umìním komunikace: nalézt zpùsob, jak to
ve øíci tak, abychom komunikaci otevøeli a ne uzavøeli, aby inscenátoøi byli ochotni
naslouchat a slyet. Nejdùleitìjí toti je navázání a rozvíjení dialogu. To jest takové
komunikace, pøi ní se strany poslouchají, vnímají, respektují a uvaují spoleènì.
Komunikace obousmìrná a spoleènì rozvíjená. Teprve tehdy se diskuse, dialog mùe
stát proudem spoleèného mylení, v nìm jeden podnìt je pøíleitostí pro dalí krok
v uvaování druhého, který naslouchal, pøemýlel spoleènì s prvým diskutujícím a... Co
je pøesnì to, co vìtinou chybí i v celospoleèenských politických aj. diskusích.
Klíèovým pro rozbor bývá zaèátek - navození atmosféry, navázání kontaktu s tvùrci
i veøejností. Otevøít vztah, uvolnit ventil pøetlaku pomáhá nìkdy dáme-li slovo na samém
zaèátku samotnému souboru. Nemìlo by vak jít o obhajobu èi vysvìtlování toho, co
mìla sdìlit sama inscenace; to má smysl jen tehdy, pomùe-li to odhalit, v kterém kroku
tvùrèího procesu dolo k chybì èi naopak.
Nejsem zastáncem mechanického uplatòování zásady nejdøíve pøi hodnocení chválit
a teprve pak pøípadnì kritizovat. Za pøínosné ani za spravedlivé nepovauji
ani vyvaování, tedy hledání stejného mnoství pozitiv i negativ za kadou cenu, nebo
se tak stírají vechny rozdíly, co nebývá spravedlivé. Vdy je vak nutné pokusit se najít

psychologicky pøijatelný pøístup, navázat se souborem dialog, pokusit se otevøít branku
ke komunikaci, pøesvìdèit inscenátory, e cílem je spoleèné konstruktivní hledání cest
k zlepení diskutované inscenace i dalí divadelní práce, spoleèné poznávání divadla.
Nìkdy to vak není moné i vinou inscenátorù, kteøí sebemení pøipomínku (nebo jen
nedostateènou chválu) povaují za útok.
Porotce by nikdy nemìl vystupovat osobnì, nikdy útoènì; druhá vìc je, zda nìkteøí
lidé nepovaují za osobní útok kadou sebemení výtku èi otázku... Samozøejmì
pøi hodnocení nemají místo ani porotcovy náklonnosti èi zátì: kdo má ke komu blí (èi
dál), kdo je z kterého kraje, mìsta, koly èi souboru, ba ani o kom máme z døívìjka
takové èi onaké mínìní.
Pøijímat hodnocení není lehké a èlovìk se tomu musí postupnì uèit. Není to lehké
pøedevím psychicky. Není snadné vyrovnat se se situací, kdy nìkdo zvenèí a pøed nemalým
mnostvím lidí hodnotí nae dílo, kterému jsme vìnovali pùl roku èi rok poctivé práce, uvaování,
do kterého jsme vloili energii i nadìji, s kterým jsme zaili tolik hezkého i ménì hezkého.
Porota by si toho mìla být vìdoma a zvaovat míru toho, co tvùrci inscenace unesou,
ani je to zahltí, odradí èi popudí. Hledání oné ideální míry je ale obtíné, nebo:
a) hodnocení by mìlo být spravedlivé v tom, e respektuje èi naznaèí hierarchii hodnot
mezi jednotlivými inscenacemi, pouije stejné mìøítko; pøièem realita bývá taková, e èím
lepí, vyspìlejí soubor, tím více mu lze øíci, ani se urazí, zhroutí..., co mùe vyznít
tak, e jeho inscenace je problematiètìjí, ne jiná
b) hodnocení smìøuje k poznání irokého okruhu zájemcù o divadlo a nic dùleitého
by tedy nemìlo být opomenuto a nevysloveno.
Ale není lehké ani uvést hodnocení do praxe. Porotce by mìl upozoròovat na klady,
rezervy, zápory a jejich pravdìpodobné pøíèiny, mùe obecnì naznaèit cestu, smìr... Není
vak od toho, aby radil konkrétní reijní èi jiná øeení. Hodnocení není opravárenství.
Soubor by nemìl slepì a oddanì provést, co je mu øeèeno, nýbr vzít existenci problému
na vìdomí, zamyslet se na tím, zda jeho pøíèina spoèívá v tom, v èem ji vidí porota a aktivnì
pøemýlet o jeho øeení.
POSTUPY, NOMINACE, NÁVRHY...
V postupových pøehlídkách (okres > kraj > národní pøehlídka) patøí k povinnostem
poroty i rozhodnout o tom, kdo bude tzv. nominován k pøímému postupu èi tzv. doporuèen
do irího výbìru, o nìm pak rozhoduje programová rada té které pøehlídky.
Okresní, pøípadnì oblastní pøehlídky se konají v oboru dìtského divadla a pøednesu,
krajské pak ve vech oborech: v hereckém divadle (smìøujícím na národní pøehlídky
Divadelní Tøebíè a FEMAD Podìbrady), loutkovém divadle (Loutkáøská Chrudim), dìtském
divadle (Dìtská scéna), netradièním divadle (rámkùv Písek), mladém divadle (Náchodská
prima sezóna), jako i v divadle poezie (Wolkrùv Prostìjov).
Nominována mùe být zpravidla jedna inscenace, poèet doporuèení nebývá omezen.
Není-li porota pøesvìdèena o nesporných kvalitách inscenace, nemusí nikoho nominovat,
ale jen navrhnout do irího výbìru, nebo ani to ne. Mùe také pouze nominovat a nikoho
nenavrhnout, nebo vyuít obou moností.
Rozhodování je to vdy tìké hned v nìkolika smìrech:
1. Jak porovnat hruky s jablky, jsou-li stejnì dobré, a jak urèit, které z nich je lepí?
2. Jak odhadnout zda navrená inscenace obstojí vedle úèastníkù z jiných krajù?
Nejde ani tak o otázku který ... to sem poslal, jako spí nakolik pøípadná úèast na vyím
typu pøehlídky mùe souboru prospìt (povzbuzení, rozíøení rozhledu a vzdìlání) a nakolik
ukodit tím, e se dostane (tøeba i se sebevìdomím posíleným postupem) do daleko
silnìjí konkurence s pøísnìjími mìøítky.

3. Jak dostát umìleckým kritériím a vlastnímu svìdomí a zároveò povzbudit nebo
alespoò nedemotivovat kraje, odkud by pøi nejpøísnìjích mìøítcích nepostoupil ádný
soubor po celá léta, ne-li desetiletí? Co souvisí s otázkou...
4. Zda smìrovat národní èi celostátní pøehlídky k prùøezu, v nìm budou zastoupeny
vechny kraje i za cenu rùznorodé úrovnì, nebo usilovat o vyslovenì elitní pøehlídky,
slízávající pouze smetanu; nakolik má jít na vyích pøehlídkách jen a jen o nejvyí kvalitu
(co je jistì zájem divákù) a nakolik mají pøehlídky i pomáhat krajùm a zajiovat povìdomí
o divadelním dìní v celé republice (co je zájem oboru jako celku); jinak øeèeno: zda
koneèným cílem je ona pøehlídka sama, èi obor, jeho rozvoji v celé republice má slouit.
Ostatnì vzhledem k tomu, e ádná porota nemùe vidìt a porovnat inscenace ze vech
krajských pøehlídek, je pøedstava toho nejlepího nereálná, nebo srovnání na základì
velmi rozdílných hodnocení (jednou pìt øádek, podruhé stránka a pùl) od zcela rozdílných
porot je velmi, velmi obtíné. To ve sice není problém poroty, ale pøeci jen se k nìmu
nìjak postavit musí.
Dokonalost výbìru nám nikdo nezaruèí - na cestì z nií do vyí pøehlídky se mùe
stát leccos. To, co v rámci krajské pøehlídky vypadalo jako hvìzda na temném nebi,
v kontextu pøehlídky národní mùe vypadat jako hvìzdáøovo delirium. Inscenace na krajské
pøehlídce nedodìlaná a ne zcela pøesvìdèivá mùe dozrát v úasné dílo, zatímco jiná,
daleko nadìjnìjí se za ony dva mìsíce jen unaví, ooupe, zapráí, vybledne. Nemluvì
o tom, e jedna z urèujících vlastností divadla je jeho promìnlivost ivého organismu:
jedna a tatá inscenace mùe být dneska skvìlá, zítra nic moc a pozítøí zas bájeèná take i kdy porotci budou skuteènì fundovaní, zkuení, rozeznají stabilní inscenaèní
vlastnosti, skryté pod povrchem doèasné neopakovatelné jiskry okamiku èi naopak
momentálního zakolísání v pøedstavení, nemohou mít nikdy jistotu, e zítra, za mìsíc èi
za dva nebude vechno jinak. Prostì vidíme pøedstavení, posíláme inscenaci, ale diváci
pak vidí jiné pøedstavení. A pak je tu i to, o èem jsme se ji zmínili: kadá pøehlídka je
velkým vytrením z normálu a svým zpùsobem neregulérní; zmìní se prostor, zmìní
se diváci, na pøedstavení pro dospìlé pøijdou sedmileté dìti a na pøedstavení pro dìti horda
blazeovaných dospìlých, kteøí pøedstavení uvidí po jiném, velmi podobném èi absolutnì
protikladném pøedstavení, nebo ji unaveni a pøejedeni jakýmkoli divadlem...
 V kadém pøípadì pøedpokladem rozhodnutí o nominacích èi doporuèeních je
pøedchozí interní diskuse poroty, vyjasnìní si postojù, vyøèení argumentù a protiargumentù
a pokud mono nalezení konsensu.
 Na inscenace nominované èi navrhované na vyí pøehlídku je tøeba vypracovat
písemné hodnocení èili posudek. Jeho rozsah urèují zpravidla propozice vyí pøehlídky
nebo instrukce poøadatele. Hodnocení by mìlo plasticky vykreslit o èem inscenace je,
jaké pouívá prostøedky, jak je udìlána a jaké jsou její pøednosti, rezervy a nedostatky;
obecné nic neøíkající fráze nièemu nepomáhají a svìdèí o neodbornosti pisatele.
Hodnocení mùe psát kterýkoli z porotcù, je moné i to e na kadou z jednotlivých
navrhovaných èi nominovaných inscenací píe posudek nìkdo jiný. Vìtinou není èas
a klid vypracovat posudek na místì a tím ani pøedloit ho ostatním ke schválení hodnocení, by vypracované a podepsané jedincem, by vak mìlo vyjadøovat spoleèné
èi alespoò vìtinové stanovisko.
CENY
K dalím povinnostem èi monostem (to záleí pøedevím na poøadateli) porot vech
typù pøehlídek patøívá i udílení cen - a u individuálních èi kolektivních. Tady jsou strategie
rùzné dle poøadatele a dle poroty: nìkde se udìlují na principu dej, co mùe (vdy to
mnoho nestojí), jinde se váí na lékárnických vahách a nìkde vùbec ceny nebývají zvykem.

V kadém pøípadì by mìla být udrena na jedné a tée pøehlídce srovnatelnost mezi
jednotlivými roèníky a mnoství cen by mìlo být jak tak úmìrné kvalitativní úrovni
daného roèníku, aby jeden rok nedostal cenu jen jeden èi dva vynikající soubory a druhý
rok takøka kadý, kdo se zúèastní. Poroty se mìní - a není-li zajitìna kontinuita srovnání
stabilitou jejích èlenù, mìl by ji zajiovat poøadatel (není-li i on na pøehlídce sotva
rozkoukaným nováèkem).
Ludìk Richter

CÍTÍM, E NEJLIDTÌJÍ BY BYLO SI PØÍMO
S TVÙRCEM DÍLA POPOVÍDAT Z OUKA DO OUKA.

A to jetì by mìly mít obì ui k sobì dùvìru. Jene situace je asi sloitìjí. 1. V divadle
je jetì kromì tvùrcù spousta lidí, kteøí participují na díle, vidí a prociují ho kolikrát nezávisle
na výsledném tvaru a èasto je zajímá, co porota na to. 2. Taky tady (i ve svìtì) veøejné
rozbory pøedstavení slouí lidem, kteøí se o divadle chtìjí nìco nauèit. 3. A taky, práce
porotcù slouí divadelním soutìím, které amatérské divadelníky baví; proto do nich jdou
a akceptují náhled porotcù.
Pøitom pøijmout rozbor svého díla není vùbec nic jednoduchého. Myslím teï s dùrazem
na to pøijmout. Pøes ta léta, co se snaím s radostí pobývat tam i tam, je mi jasné,
e pro tvùrce je tohle (tedy pøijmout rozbor svého díla pozitivnì, tak, aby mì to
nepokozovalo) vlastnì úplnì nová dovednost. Ale zvládnout ji je urèitì krásné. Uijeme
si intenzivní a mnohdy dobrodruné setkání s lidmi, se kterými pøece nestojíme proti sobì.
Vidíme, z jak irokého kontextu se nám podaøilo dílko vyloupnout. Co vechno se pro nás
jetì otevøelo, kdy slyíme jiné názory na námi vybudovaný tvar.
A cítíme, jak je ve v pohybu. Take?
Blanka efrnová

O IVOTÌ A RECITAÈNÍCH POROTÁCH ANEB
NENÁPADNÉ DOPORUÈENÍ JEDNÉ STARÉ BROURY

Dávno, dávno ji tomu - 60. léta
/První (ivotní) setkání s porotou/
Místo konání: Praha, budova ÚV SÈSP na Smetanovì nábøeí (pro mladé ètenáøe
vysvìtluji zkratky: Ústøední výbor Svazu èeskoslovensko-sovìtského pøátelství)
Akce: mìstská pøehlídka souborù SÈSP
Motto: Budování vyspìlé socialistické spoleènosti klade znaèné nároky na úroveò
i neustálý vzrùst politických a odborných znalostí kadého kulturního pracovníka, tj. také
èlenù odborných porot.
Literatura: Psychologie porotcovy práce, Úvodem, str. 3, ÚKVÈ, 1981 (Ústav
pro kulturnì výchovnou èinnost).
Po odehraném pøedstavení oplývajícím mnoha kabely, reproduktory, pokusem
o stínové divadlo, angaovanou písní z vlastních zdrojù a stìejním dialogem Julia Fuèíka
s komisaøem Böhmem besedujeme poprvé v ivotì s odbornou porotou. Porotkynì Ljuba
Hermanová sedí poloodvrácena a neztratí s námi - není divu - slovo. Druhý porotce se mi
vytratil z pamìti, ale i na nìho byly naím pøedstavením nakladeny znaèné nároky. Tøetí
je Ivan Vyskoèil. Poslouchám ho, je mi èím dál víc stydno, moc mu nerozumím, ale dvì
vìci chápu: jde mu o dobré divadlo a my mu nejsme lhostejní.
Nae pøedstavení se u víckrát nekonalo. Záitek z jeho rozboru ve mnì pøetrval.

Pozdìji, ale také dávno - 80. léta
Místo: gymnázium Brno
Akce: krajské kolo Pukinova památníku
Motto: Základem umìní pøednesu je kontakt mezi pøednaeèem a posluchaèem...
Soutì má smysl jen tehdy, umoní-li pøednaeèùm bezprostøední umìleckou tvorbu
v dané chvíli a na daném místì... V soutìním kole je porota jenom specificky zamìøeným
a odbornì vybaveným posluchaèem.
Literatura: Daniela Musilová, Psychologie porotcovy práce, str. 44.
Pøijeli jsme s Pukinovou Pohádkou o zlatém kohoutkovi. Víme, o èem ji psal autor,
víme, o èem ji hrajeme my. Na vystoupení se tìíme. Loni jsme pøipravili její èeskou,
letos originální ruskou verzi, leè: otevírají se dveøe, hostesky kladou na stùl mezi nás
a porotu tác s chlebíèky! Je poledne, vichni máme hlad, ale porota si mùe kousnout,
a odehrajeme. Hrajeme a unka voní... Poté èekáme na slavnostní vyhláení vítìzù.
Nejsme mezi nimi. Proè? Kdoví! Rozbor se nekonal. Jedeme domù...
Kupodivu u také dávno - konec 80. let
Místo konání: Brnìnská pøehrada
Akce: kolení porotcù pro pøednes, poøadatel KKS (krajské kulturní støedisko) Brno
Pøítomní: kolitel Ivan Vyskoèil, pokusné osoby - úèastníci krajského kola Wolkrova
Prostìjova a kolenci z Jihomoravského kraje
Motto: Není snadné vytvoøit takové vztahy, takovou atmosféru, aby adresát tomu, co
mu sdìlujeme, rozumìl skuteènì tak, jak je to mínìno... Beseda je vyvrcholením a taky
prubíøským kamenem hodnovìrnosti a kompetentnosti poroty.
Literatura: Ivan Vyskoèil: Psychologie porotcovy práce, str. 25.
Ivan Vyskoèil hovoøí o obecných podmínkách odpovìdné èinnosti hodnotitele,
objasòuje, co je kinestetický smysl, upozoròuje na euforii, která je prvním pøíznakem
únavy poroty. Prakticky si zkouíme nejprve individuálnì, potom v pracovních
skupinách porovnat názory na pøednesené ukázky podle kritérií, jejich význam
zaèínáme tuit.
Pravdivost tvrzení, e ...kdy urèitou dovednost sami máme, dokáeme ji a její
pøedpoklady vnímat, poznávat také u druhých... (I. Vyskoèil: Psychologie porotcovy práce,
str. 6) dokumentuje veèerní pøedstavení, kdy neúnavný kolitel hraje - recituje Písnièky
bez muziky Emanuela Frynty.
V noèní hodinì se pøiznávám k pøedstavení, páchanému pøed dvacíti lety na ÚV SÈSP.
Hodnotitel si je s úsmìvem vybavuje...
havá souèasnost, pøehlídka sólových recitátorù Dìtská scéna
Místo konání: kola, kterási
Akce: kolní kolo pøednesu nebo té soutì v recitaci
Motto: Práce odborné poroty do znaèné míry ovlivòuje trendy rozvoje oboru...
Literatura: Psychologie porotcovy práce, str. 3.
Vìta psaná v dobì budování vyspìlé socialistické spoleènosti... (tamté, str. 3) platí
patrnì i pro nevyspìlou demokratickou spoleènost. Jinak bychom se nesetkávali
ve vyích kolech pøehlídky s nevkusnými texty, s elementárními prohøeky proti
mateøskému jazyku, s oboustrannými nepøíjemnými pøekvapeními po setkání recitátora
s odbornì pracující porotou.
Nad citovanou vìtou se zamýlím. Ve kolním kole jsou pedagogové, pøipravující dìti,
totoní s hodnotiteli, co je bìná praxe. A u dobøe, svìdomitì, nebo hùø èi patnì,
hodnotí ve vìtinì výsledky svého pojetí pøístupu k ákovi a textu. Na úspìnosti dìtského
vystoupení jim záleí, ale nevidí to, co vidìt nemohou. Tady, v nedocenìní práce té

první poroty spatøuji jednu z mohutných brzd rozvoje pøirozeného dìtského
pøednesu. Dovedu si pøedstavit pøekvapení mnohých po nahlédnutí do útlé broury,
Psychologie porotcovy práce, je vyla v nákladu 800 kusù - jeden mám ze zrueného
OKS (okresní kulturní støedisko). Její autoøi rozliují sice specifické úkoly pro okresní,
krajská a ústøední kola soutìí, ale otázky vnímání a hodnocení projevu, pùsobení vnìjích
i vnitøních podmínek povaují za platné vdy a vude.
Co z toho plyne pro havou souèasnost? V nabídce pøípravy zájemcù o dìtský pøednes
vìnovat více pozornosti dovednostem: jak sledovat, jak získávat poznatky ze sledování,
hodnotit, zpracovat hodnocené a umìt zjitìné sdìlit (volnì podle str. 5 a 6, Psychologie
porotcovy práce), a to nejen za sebe, ale i ve skupinì hodnotitelù (termín pouívaný
I. Vyskoèilem) tj. porotì.
To bude po letech, snad v pìtiletce páté... (Pavel Kohout?) Sen o blízkém
budoucím èase
Místo: kola, kterási
Akce: pøíprava kolního kola pøehlídky sólistù, týden pøed konáním
Pøítomni: èlenové dramatického èi recitaèního krouku, dalí zájemci z øad dìtí o úèast
v pøehlídce, pøipravující pedagogové, odborný host
Motto: ...máme na mysli pøedevím diagnózu talentu, který bychom mohli nazvat
nesnadný ...Daleko èastìji bývá poznán, uznán a za pomoci druhých rozvíjen jen snadný
talent.
Literatura: kupodivu Psychologie porotcovy práce, blií vysvìtlení obou pojmù
na str. 22 a 23.
Odehrává se v dobøe vyvìtraném komorním prostøedí tiché uèebny dramatické výchovy
nebo èítárnì kolní knihovny apod. Po rozehøívací chvilce, jí se zúèastòují vichni pøítomní,
probìhne nesoutìní vystoupení uèitelù pøed dìtskými diváky. Dìti mohou nejen
potleskem, ale i slovnì vyjádøit, co je zaujalo.
Pøestávka, zabezpeèen pitný reim.
Ve druhé èásti si mohou dìttí zájemci zkusit své chystané texty, pøípadnì si nechat
poradit od kamarádù a pøátel, dìtí i dospìlých, stojí-li o to.
Poté dìti odcházejí domù.
Tøetí èást pouze za pøítomnosti dospìlých - reflexe: hodnocení prostoru, osvìtlení,
teploty, akustiky, ruivé výzdoby apod. na základì osobní zkuenosti. Posouzení
pedagogických i umìleckých zøetelù pøipravované akce, porovnání s názorem odborného
hosta. Objev uèitelského talentu (nesnadného).
Závìr: spoleèný tanec pedagogù, odchod do sauny, posilovny, hospody apod. Dále
dobrovolné pátrání po dalích 799 exempláøích Psychologie porotcovy práce, Neprodejné!
(Edice Umìlecký pøednes sv. 30.)
Jana Køenková

JÁ A POROTA?

Moje osobní zkuenost s porotou byla nepøíjemná. Moje ákynì - tìká dys... se zúèastnila recitaèní soutìe, kde se básnì Trychtýøe zmocnila, jako by pøednáela
na nìjakém semináøi. Nevadila mnì kritika. Ale reakce paní pøedsedkynì poroty. Vysvìtlila
jsem individuální problémy Petry a tím i dùvod, proè byla báseò pøednesena právì takto.
Odpovìï: Ale to jste mìla øíct pøedem. Nepovaovala jsem to za fér jednání a od té
doby se soutìí nezúèastním.
Kdy jsem porotovala pøi kolním kole Praského vajíèka, snaila jsem se vyuít veho,
co jsem se nauèila na semináøích. Potìilo mì, e se závìry souhlasily i dìti.

Jaká by porota mìla být?
Urèitì plná odborníkù, kteøí jsou ochotni hlavnì pomoci, a pokud chtìjí pomoci, musí
vìdìt, umìt, znát a být spjatí velmi úzce s èinností, kterou chtìjí kritizovat, prakticky.
Vìøím takovým porotcùm, kteøí sami tvoøí. Jestlie u státních zkouek obhajuji své odpovìdi
na otázky pøed èlovìkem, který je pouze teoretik, tìko mu mohu vìøit a jeho argumenty
beru s rezervou.
Co chci od poroty slyet?
Radu, radu a radu, odbornou, takovou, která mì posune dopøedu, ne zraní a zradí.
Takovou, která odhalí podstatu mé chyby, abych ve mohla napravit a ne takovou, která
mì jen otráví, znechutí. A porota by mìla i pochválit, alespoò troku. Aby se ti, kterým je
kritika urèena, necítili úplnì mizernì.
Jako uèitelka na prvém stupni jsem kritikem pøi kadém hodnocení. V pololetí
a na konci roku dostávají dìti na naí kole tradièní vysvìdèení se známkami a ode mì
slovní hodnocení, které charakterizuje jednotlivé výkony v probíraných pøedmìtech.
Snaím se zamyslet se nad jednotlivými áky a pochválit je za ve, co dokázali, v èem
se zlepili a co jetì musejí zdokonalit. A myslím si, e takto by mìla fungovat kadá
porota. Je to zodpovìdná práce, vùbec není jednoduchá a také je moc zajímavá. Uèím
se i já.
Hana Døízhalová

JÁ A POROTA - JÁ A KRITIKA

Protoe se zabývám divadlem hraným dìtmi, bude moje uvaování o funkcích
poroty èi jiné formy kritiky a posuzování zúeno na tuto oblast. Nejprve uvedu specifika,
která by podle mého názoru nemìla být pøi vnímání a posuzování tohoto divadla
opomíjena:
 Hlavním cílem dìtského divadla není vytvoøení umìleckého díla, ale sociální
a umìlecká kultivace zúèastnìných prostøednictvím tvorby divadelního tvaru,
prostøednictvím jeho presentace, kontaktu s divákem a kritikou.
 Kvalita výsledného tvaru není stabilní, èasto se jedno vystoupení lií od druhého,
co souvisí s vìkem a zkueností hráèù (a s dalími vlivy, které lze shrnout pod pojem
poèasí).
My, uèitelé a vedoucí dìtských divadelních souborù, bychom nemìli zapomínat, e èím
kvalitnìjí bude proces a výsledný divadelní tvar, tím vyí bude kultivace dìtí. A protoe
kontakt jen se známým publikem nezaruèuje objektivitu pohledu a posouzení, mìli bychom
dìtem i sobì umonit úèast na akcích, kde se setkáme s jinými diváky a s odborníky
v oblasti dìtského i profesionálního divadla tj. s lektory, porotci, kritiky, kteøí:
· jsou objektivní
· poukáí na chyby, pojmenují moné pøíèiny, dùsledky atd.
· nastartují k dotaení èi jakémukoli jinému vylepení inscenace
· pochválí.
Funkce porotce a kritika dìtského divadla má také své zvlátnosti. Podle mého názoru
se zde role divadelního odborníka mísí s rolí pedagogickou, protoe cílem není pouze
poukázat na klady a zápory inscenace, ale rovnì otevírat cesty k vývoji a zlepení.
Porotce musí být zároveò psychologem a volit zpùsob komunikace s vedoucím tak,
aby posuzovaný mohl pøijímat zprávu o nedostatcích a chybách. Tedy zvaovat zpùsob
a míru. Být pravdivý a zároveò citlivý. Co je nìkdy pozice sloitá a tìká.
Moje osobní zkuenost je oboustranná. V pozici porotce dìtského divadla nebývám
sice èasto, ale jisté zkuenosti mám. Pokud se ocitnu na stranì posuzujícího, zajímá

mne míra zkueností dìtí a vedoucího, podmínky pro práci, výchovnì vzdìlávací cíle,
dále dùvody volby pøedlohy, tématu a samozøejmì jak je pøedstavení udìláno, proè co
funguje a proè ne. V rozhovoru s vedoucím se opravdu snaím, aby mi bylo porozumìno.
Ale mám zkuenosti i s tím, e se mi nepodaøí najít ten pravý komunikaèní klíè k navození
dialogu. Pøièem chyba mùe být na mé stranì, (napøíklad výraz, øeè tìla, tón, formulace),
anebo na stranì vedoucího, napøíklad kdy se pøedem obrní, uzavøe, kdy pøipomínky
bere více osobnì ne profesnì.
Ze zkuenosti vedoucí souboru mohu k této problematice dodat asi toto: Od poroty
oèekávám, e mì upozorní na chyby, nedotaená místa, na malou srozumitelnost,
odboèení od tématu, nevyjasnìnost ánru a podobnì. Potøebuji to slyet, protoe sama
u nìkteré nedostatky nejsem schopna rozpoznat. Mám pøevánì dobré zkuenosti
z rozhovorù s porotci a tím nemyslím, e by byla posuzovaná práce jen chválena. Èasto
se mi dostane pomoci, pohovor otvírá vrátka ke zlepení inscenace, k dalí etapì práce,
která bývá zajímavá. Je se o co opøít. Pøesto vak vím, e kdy se ozvou kritické poznámky
z více stran a nejsou formulované s urèitou mírou ohledu èi taktu, ani chci, vnitønì
se vzbouøím nebo natolik pochybuji o svých schopnostech, e dlouho nevím, jak dál. Velmi
citlivá jsem na formulování kritiky v pøípadech, kdy je pøístupná dìtem. Tím nemyslím,
e by dìti mìly být udrovány pod jakýmsi poklopem a s kritikou by se nemìly setkat.
Jde vdy o formu, formulaci a míru.
Kromì rozhovoru s porotou se souboru dostává zpìtné vazby ve speciálním tisku,
v odborných èasopisech nebo na veøejných diskusích. My, diskutující diváci, bychom nemìli
zapomínat, e inscenace hraná dìtmi je výsledkem èasto sloitého hledání a pøekonávání
pøekáek, které mnohdy s divadlem a umìním nesouvisí a e vìtina vedoucích je v èase
diskuse hodnì unavená. Mìli bychom svá ega nechat pìknì pøi zemi a své otázky
a pøipomínky formulovat s pokorou a vlídností. Nemìlo by se stát, e práce souboru
se promìní v materiál, na nìm si my budeme brousit svùj intelekt a ostrovtip tak dlouho,
a doeneme unaveného vedoucího tam, kde u nerozumí ani slovu, ztrácí schopnost
vnímat.
Tedy na závìr: Kritika a zpìtná vazba urèitì ano. Avak je potøeba volit ten pravý
zpùsob komunikace a hlídat únosnou míru.
Zuzana Jirsová

DOMNÍVÁM SE,
E MI POROTA A KRITIKA POMOHLA

I kdy jsem se pøi nich èasto uvnitø kroutil jako èerv postøíkaný insekticidem. Ale vdy
a nìkdy pozdìji. A kdy jsem to strávil. A kdy jsem mohl pøipomínky moudrých aplikovat
na jinou práci, ne tu, která byla porotována/kritizována.
Kdy jsem byl nìkdy sám porotcem, snail jsem se mimo jiné i o popsání toho, co
jsem vidìl. Zároveò jsem se snail formulovat otázky, které mì pøi pøedstavení napadaly.
Domníval jsem se, e pohled zvenèí by mohl (tak jako mnohdy mnì) porotovanému
souboru pomoci.
A srovnání porotovaného a porotujícího? Porotovaný je, na rozdíl od porotujících,
v zajetí svého díla. Vìtinou se z tohoto zajetí (i kdy se snaí) vymanit neumí a proto
vìtinou (i kdy se snaí) nedokáe na místì adekvátnì na vývody porotcù reagovat.
(Tato poznámka neplatí na nìkteré zvlá vzdìlané a inteligentní jedince, mezi které se pochopitelnì - nepoèítám.)
Josef Brùèek

TRÁVNÍKY

Nedávno jsem s pocitem dobøe vykonané práce (øeklo se, co bylo tøeba a pøitom
se nikdo nemusel cítit dotèen) odcházela z rozborového semináøe pro recitátory a nechtíc
jsem vyslechla rozhovor. Jedna má kolegynì a kamarádka si v nìm stìovala jiné,
e jejího áka, recitátora, porota na semináøi pìknì spláchla. Druhá kolegynì jí na to
øekla, e recitaèní pøehlídky jsou stejnì úchylný a... bylo to.
Jistìe prvotním cílem umìlecké tvorby dìtí èi dospìlých není nìjaké soutìení.
Pro øadu dìtí je ale pøehlídka, a ji recitaèní nebo divadelní, jednou z nemnoha pøíleitostí
vystoupit a konfrontovat svou práci. Pro vedoucí je monost získat reflexi tvùrèí umìlecké
práce s dìtmi nesmírnì dùleitá. Drtivá vìtina z nás, uèitelù dramaákù, to ví a uznává.
Vìtinou do okamiku, ne jsme sami podrobeni kritice. Pøijímat kritiku je tìké
pro kadého. Pro uèitele, který je dennodennì v roli hodnotitele a sám pøitom stojí pøed
áky tak trochu na piedestalu toho, který umí a ví, je tahle zmìna pozice jaksi jetì sloitìjí.
Zda se dokáeme smysluplnì vyrovnat s kritikou, je na nás samotných, ale záleí také
na vhodné formì hodnocení. Je-li vìcné a konstruktivní a sdìlované s ohledem na to,
zda jsou èi nejsou pøítomny i dìti.
Vnímání umìní je subjektivní. Na tuhle skuteènost urèitì naráela struèná glosa druhé
kolegynì. Nicménì, kdy organizátoøi dokáí vybrat lidi opírajícící se pøi svých soudech
o odborné znalosti, dlouholetou praxi a ivotní zkuenosti, dá se poèítat s tím, e jejich
ve spoleèné diskusi utváøený názor bude mít objektivnìjí platnost.
Chálil Dibrán v knize Prorok, v úvaze o uèení, øíká (parafrázuji): Úkolem uèitele
není vybavit áky vìdomostmi, ale pøivést je na práh jejich vlastního mylení.
Také se mi kdysi zalíbila jedna povídka (byla tuím od Jiøího Suchého). Vypráví o tom,
jaké to je, kdy èlovìk lápne do hovna, a o tøech druzích pøátel. První, kdy zjistí vai
situaci, tak se vám radìji obloukem vyhne. Druhý vám pìknì popravdì a z oèí do oèí
øekne, e stojíte v hovnì a stranì smrdíte. Tøetí vás pod nìjakou záminkou vodí pøes
trávníky, a si øíkáte, jestli není blázen, a tak si ani nevimnete své pohany a bìhem
putování s pøítelem se oèistíte.
Daleko víc ne pregnantnì rozebrat výkon, je navázat s tvùrci smysluplný dialog, dát
jim najevo zájem o jejich práci, dokázat je povzbudit, pochválit, aby mìli chu se dál rozvíjet,
aby chtìli slyet pøipomínky. Samozøejmì, e obèas máte pocit, e pochválit nelze nic,
e je vechno patnì. I tady stojí ale za pokus snait se kritikou nezdeptat, ale motivovat
k hledání a uèení se. Kdy se setkáte s tvùrcem z rodu nepouèitelných svérázù a vae
snaha byla marná, máte alespoò èisté svìdomí.
Aby hodnocení bylo konstruktivní, musí být konkrétní. Pøipomínky musí být jasné, opøené
o pøíklady. Porotce se musí hlídat, aby se vyhnul paualizaci, odsudkùm a pøedvádìní vlastního
ega. Témìø kadá porota prohlauje, e chce pomoci tvùrcùm. Po úvodním prohláení ale musí
následovat to, co jej naplní, a ne popøe.
Moc dobøe se pamatuji na to, jak se mi po jednom nevydaøeném pøedstavení na národní
pøehlídce nìkteøí známí, odborníci, vyhýbali obloukem, jiní mi koneènì pìknì od plic øekli,
e jsem pìknì lápla... Naopak jindy mi zájem a slova jiného èlovìka, porotce, moc pomohly.
Na základì jeho pøipomínek jsme dotáhli problematické pøedstavení a tìili se z jeho úspìchu.
Slova Chálila Dibrána a Jiøího Suchého se snaím mít s sebou, kdy jsem pozvána
do poroty, kdy se snaím patøit k tomu druhému druhu porotcù.
P. S.: e by úvodní pøíklad ukazoval, e mé snaení je utopie?
P. P. S: Myslím, e ne. Èlovìk si nìkdy potøebuje napøed na toho, co ho kritizoval, ponadávat,
protoe pak se mu uleví a mùe se zaèít nìkterými radami øídit.
Alena Palarèíková

RECENZOVÁNÍ
9. roèník Divadelní atvy Jeseník, 9. duben 2005
Na atvì v Jeseníku býti - radost dlouho pøed - i po - míti... Takové heslo dal bych si
ji nìkolik let do kalendáøe na jaro. Letos zvlátì, protoe - a chcete, èi nechcete, ona
dlouhodobá a systematická práce pøi pøípravì a realizaci pøehlídky, za kterou Lubì
Macháèkové a jejímu týmu patøí obrovské podìkování, ta je na vás vech, hrajících,
úèastnivích se, ale i na divácích moc vidìt. Pøedstavení sama jsou lepí a lepí,
pouèenìjí, divadelnìjí, diváci jsou rok od roku sváteènìji naladìni a tìí se...! To, e atva
není soutì, ale pøehlídka s prvky pracovní dílny, to, e se dá u vás - snad se vemi u mluvit otevøenì, to, e slyíte, vidíte, vnímáte, mluvíte, to, e na sobì pracujete,
e se divadlem prokazatelnì bavíte, a u na jeviti, èi v hlediti, e se netrápíte ambicemi,
e vskutku nesoutìíte, to je v èeských vodách tak trochu zázrak... Je to svátek! A divadlo
by pøece vdycky mìlo být svátkem, protoe se støetávají lidé s lidmi, protoe lidé lidem
chtìjí nìco sdìlit, pøedvést, ukázat, protoe lidé chtìjí lidi vnímat, slyet, vidìt - být s lidmi...
Musím opravdu podìkovat za to, e jsem do Jeseníku u tolik let zván, e se celé té
krásy mohu úèastnit, je to pro mì pocta, které si moc váím!
KONKRÉTNÍ RECENZOVÁNÍ
Pøedevím chci pøedeslat recenzi na dva Skøítky a jednu Skøítèici: U vloni jsem byl
potìen jejich smyslem pro improvizaci, zkratku, metaforu (ale takovou, které dìti rozumí),
schopností komunikace nejen spolu, ale pøedevím s diváky A také tím, e vdy sdìlili
podstatné informace, ani by uvádìli. Letos dostali oba skøítci dalí rozmìr v podobì
enské - a to bylo neskuteènì DOBRÉ! Tìil jsem se na kadou dalí jejich pøítomnost
na jeviti. Nechce se mi rozepisovat se o vech jejich eskapádách, ale vyuití náhodných
akcí (kryt topení, opona, reakce dìtského diváka) - to byl skuteènì excelentní výkon.
A pøesnì se projevilo i to, kdy jednou nebyli pøipraveni... Dá se z toho zobecnit pouèka:
IMPROVIZACE MUSÍ MÍT PEVNÝ ØÁD, JASNÝ SCÉNÁØ A PØEDEVÍM SCHOPNOST NASLOUCHAT, SLYET, SDÌLOVAT A REAGOVAT! Tohle vechno letos
umìli - a patøili k mnoha svìtlým okamikù této ATVY! A pak jetì chvíle malování
s dìtmi, jak pøibývaly obrázky a jiné dìti u nic stály a hodnotily - ne obrázky, ale díky jim
ona pøedstavení... Pìkné, dobré - dìkuji!
DIVADÉLKO BROUÈCI, Z Píseèná: Josífek a èerti
Po loòském roce, po pøedstavení vo slovenèinì Voják a rua a následných dopisech,
konfliktech a problémech jsem se tohoto souboru, jeho vedoucích a pøedstavení dost
bál. Jene: Pùvodnì loutkovou hru si vedoucí dokázali velmi dobøe transformovat pro dìti
ve vìku 6-10 let, nabídli jim monost HRY, co v divadle povauji za to nejdùleitìjí,
zvlátì v divadle dìtském. Pokud si dìti nehrají, ale jen hrají, jen naplòují ambice vedoucího
a reiséra, pak je to vskutku loutkárna a dìti nemusí mít vlastní mozek... K tomu letos
natìstí nedolo! Dìti velmi dobøe mluví, dokonale èesky artikulují a sdìlují, a není to
násilí, jsou pøirozené. Napøíklad èert - to je díky pøirozenosti a jeho høe kouzlo nechtìného,
které pøesnì funguje! Ano, sice texty jen odøíkávají a nehrají, ale nevadí mi to u tohoto
ánru VYPRÁVÌNÉHO DIVADLA. Mìl bych asi sto pøipomínek, jene - to bych pøedstavení
sám reíroval, a musím se pøiznat, e mì to ani skoro nenapadlo, e jsem se celou dobu
dost moc bavil! Jak Kalupinka poøád stojí za plotnou a míchá cosi - to je znak èeské eny.
Já z toho strachy umøu...! - to øekla kouzelnì! Zbyteènì efekty (ale neruí) blikajících

rohù a podobnì. Vìøte, e divák není blbec a leccos si RÁD domyslí sám! Velmi dobrý
výbìr hudby. Krásný a dojemný konec onìch dvou... Prostì: za tohle pøedstavení dìkuju
a vìøím, e onen posun od kýèe k divadlu je pouèený a trvalý...
ZU Jeseník: 9 balónkù
Jsou naprosto pøirození, celé pøedstavení je o jejich vìku a moc textu, obsahu a sdìlení
rozumí! Díky problému Dany byli odkázáni sami na sebe - ale snad právì to je nastartovalo
ku zodpovìdnosti a soustøedìní se na SDÌLENÍ! Pozor na pøesnou artikulaci, obèas
se pøekøikují navzájem, sdìlení se tak zahluuje! Pouití tìl jako kulis je skvìlé! Pozor
na rozliení pøímého jednání v roli a vyprávìní - to znamená vystupuju z role. Je to
zcizující moment, pro divadlo veledùleitý, ale musí se umìt zahrát, vnímat a hlavnì oddìlit! Tak to je ta Praha - klasický problém v nerozehrání a hlavnì v nedokonèení
nastolené (a krásné a slibující) situace. Pozor na temporytmus pøi výstavbì pøedstavení,
obèas díry, jako by hledali text a: co bude dále? Je dùleité jednotlivé akce si pøesnì
pojmenovat, urèit si téma a sdìlení, aby se ve nechumlilo dohromady. Pauzy, doznìní...
Tím taky pak nevyjde ta nádhernì vymylená teèka. Jinak - moc dìkuji, byl to skvostný
záitek hraní, hraní si a sdìlení...
MLÁDENICKÝ SOUBOR V POHODÌ Jeseník: Náruè
Skvìlá hudba a snad jetì lepí práce s tìlem, se znakem, výrazem a gestem...
Naprosto pøesné tronzo (jen bych ho jetì o kousek podrel, aby si divák staèil vimnout
a uvìdomit!). Rozbil se rytmus v tanci - a taky se trochu trápím hledáním smyslu tìchto
tancù (a e je sakra dobøe umí) v kontextu celého textu... Vlastnì tohle umí nejlépe, ale není
to to nejdùleitìjí dìlení, které pak - neb nedosahuje kvality tancování - vedle zaniká.
Honzík nekomunikuje s diváky, ale sám se sebou, kdy bubínkuje, není otevøený,
ale do sebe zavøený! Je to ve sklonu hlavy, v oèích! Trochu bych pracoval se scénou,
protoe je znakem, musí být PØESNÁ a té bílé je na mnì moc! Hudba musí a ohluovat!
Ne jen si mrdlit potichu! Nutnost PØESNÝCH A DOTAENÝCH GEST! Ne vymìknout
v polovinì sdìlení! Jinak to byla krása a je zadìláno na nádherné pøedstavení. Mám
Kristýnku a její dìti moc rád!!!
Z Adolfovice: Frau Holle
Je to celé v nìmèinì, a mají naivnì malované kulisy... Vyuijí toho kouzla naivního
umìní? ANO! Vypravìèka se ovem musí nauèit mluvit a artikulovat, SDÌLOVAT
DIVÁKÙM - POSLUCHAÈÙM! Pozor na prostor - hrajte radìji vpøedu! Proè tolik svìtelných
zmìn? A výmìn kulis? Jakou novou informaci mi to pøináí? Podstatou divadla je JEDNÁNÍ!
A NAVÍC JEDNÁNÍ V ROLI! Holky u ohýnku - to je pìkný nápad. Celé je to sestaveno
ze støípkù akcí a vyprávìní - a moc se to ovem dohromady nespojuje... Jednotlivé situace
nemají jasnou TEÈKU! Tolik zbyteèných pøestaveb kulis - a nic, ádná nová informace,
ádné rozíøení dìní... Pøedstavitelka Frau Holle je nevýrazná - ale pøitom ona je nositelkou
dìje! Kadá vìta a situace musí mít teèku, musí skonèit! Nesmí se jen tak rozplynout
v nicotu... Hlavním problémem je dramaturgie. O èem to je? Co chcete sdìlit? Víte to
vùbec vichni? Dùleité je postavit si GENERÁLNÍ TÉMA a ony drobné a dílèí situace
k tomu seskládat... Ale jinak je to skvìlý kus práce v dramatické výchovì v její podstatì výchovì proitkem, divadlem, v tomto pøípadì k uití nìmeckého jazyka. A to je na celém
pøedstavení to nejcennìjí!
PRÙVAN, Z Prùchodní Jeseník: O hubaté princeznì
Moc dobrá je scéna a kostýmy! Snad na stùl patøil by ubrus, aby ve bylo dùsledné!
Velmi dùmyslnì pouívané dialogy dvojic. Princezna je ABSOLUTNÌ KOUZELNÁ! Moc
funguje kontakt s diváky - smích ze sálu, který je pøekvapením (Mlékaø Honza), ale o to
pøíjemnìjím... Proè ovem ty aktualizace a rádoby souèasnosti o Mlékárnì Kunín a tak?

To je dost laciné a je to koda! Fracek Princezna je nádherná role! A moc ikovná holèièka,
s drzostí a talentem. Zbyteènì se dríte jen prvního plánu! Pak jsou to jen slova, slova,
slova... Ètu si, co jsem vèera dìlal...! - to je perla o souèasnosti, ale v metafoøe, ve znaku.
Tak ano! tudovali zadarmo, ale ne nadarmo - taky moc pìkné! Je to ovem velmi
sloitá struktura a sami se v tom ztrácí. Výtvarnì výborné, mizanscény fungují dobøe, je
to pouèené divadlo! Nearírovat, je to koda na tak dobrý text a ikovné, talentované
dìti... Umí pracovat s imaginární rekvizitou. Dìkuju, v podstatì hezké a pouèené divadlo,
i kdy od tohoto souboru a od této vedoucí èekal jsem hodnì víc. Trochu jste se zahluili
v dramaturgii a neujasnili jste si, o èem, s kým a pro koho to hrajete! A pak vám ani ta
reie nejde, kdy nevíte, co vlastnì sdìlujete.
DIVADIELKO A.S.I. Bojnice, SR: O aovi Bonifácovi
Na zaèátku písnièka o Rozprávkove..., která uvádí do dìje a je expozice. Navozuje
atmosféru a náladu, hudebnì dobrá, ba výborná (jako vechny dalí)! koda nezapojení
se zpìváka více do dìje, do akcí, mohl by fungovat v roli reiséra, poradce v okamicích
bezradnosti hereèek. Bylo by to pak oním kýeným pøekvapením. Scéna je kultivovaným
a èistým výtvarným znakem! Navíc kadý detail je uíván pro hru, není samoúèelný. Obì
hlavní pøedstavitelky jsou na jeviti doma, suverénnì ovládají prostor, øeè, komunikaci
s dìtmi v sále, nezahlcují se detaily, jsou PØESNÉ ve svých rolích. Navíc se krásnì prsí...
Je to velmi expresivní herectví, jen chybí ona druhá poloha - zklidnìní, zastavení se (co
snad byla by role zpìváka?). Vstup aa - hvìzdy je dalí smr nápadù, moc krásné
(akce s detníkem). V nìkterých okamicích u je toho nasazení na nì samé moc,
v písnièkách nepøesnì intonují, jako by docházely síly! Vyèarovávání kapely skrz
balónek - nutno pøesnìji postavit, vygradovat. Smutná víla vypadá tìhotná - zavádìjící
velmi. Trpaslík u jde hlasem vyloenì do køeèe, jiné herectví, ta pøirozenost se tratí. Ano,
je tam konflikt ve stavbì pøíbìhu, jene to nasazení od poèátku, ona agresivita u pak
i nudí, nedojde-li ke zklidnìní. Temporytmus! Vechno to musí být o neustálém vìdomí
sdìlení prostøednictvím jednání v roli, musí mít ovem i povìdomí o zázemí své role.
Kadopádnì nádherné pøedstavení, nápad setkávání se pohádek, postav z cizích
pohádek, jejich komunikace mezi sebou a z toho vyplývající nedorozumìní, jejich øeení,
hledání cestièek k sobì... Tohle umìl pan Akenazy! Nakonec nebezpeèí v tom, e dìti
odmítají pustit zavøeného trpaslíka - i na to je nutno se pøipravit!
Z Mikulovice: Pasáèek vepøù
Neèekanì modrý horizont - èekám od toho nìco (jene to pak nepøijde, naopak
se neorganicky v jeden moment modrá mìní v èernou - proè? Holèièka s flétnou krásnì
hraje a diváky naladí, pak ovem 3 vypravìèky...? Dobrá práce s mizanscénou skoro
po celé pøedstavení. Je to typ VYPRÁVÌNÉHO DIVADLA - pøesnì stanovený (a dodrený)
ánr, který umoòuje velmi opatrnou, citlivou práci s malými dìtmi... Dìvèátka jsou rozkoná
a prokazatelnì se svým bytím na jeviti baví! Nejlepí je ovem Jaromír. Po polovinì
se celé pøedstavení nìjak zadrhlo, zbyteèná zmìna kulis, jako by jim vem docházely
síly. U císaøe je to pak u klopotné... Leè: Princezna zùstane na ocet (dobøe jí tak) a zpívá
si. A má to. Vkusné, holèièky rozkoné, je v tom cítit moc dobré, citlivé a hlavnì divadlem
POUÈENÉ práce!
Z Stará Èervená Voda: O stateèných prasátkách
Oznaèeno jako První muzikál na atvì! A opravdu - zpívají ivì, ádný playback,
a dokonce zpívají dobøe. Od poèátku jsou uvolnìní, pøirození a k tomu mluví krásnou
èetinou! Nejlepí snad vlk. Dokáí si dìlat srandu i sami ze sebe, baví se - a baví nás!
Zlatý rorýs - celá Superstar se mùe schovat, vèetnì poroty, protoe na tuhle fakt nemá!
Vechno ve znacích, divadelní prostøedky velmi citlivì a pouèenì uívané vzhledem k vìku

dìtí. Poøád a poøád se mi chce mluvit o hudbì, jak je OPRAVDU DOBRÁ! Ústøední melodie
o intrikách - víc a víc se mi vybavuje Strakonický dudák, protoe i tady je ono poslání,
mylenka, ale ne v prvém plánu, neèouhá tomu moralita z gatí, je to vkusnì zabaleno
do hraní (si) a je to celé jedna velká metafora, zvlátì, kdy to hrají dìti! Vechny jednotlivé
situace jsou krásnì vybudovány a pak po logice øazeny, gradují k finále. Opravdu si drí
ánr muzikálu, ale - hraného dìtmi, v monostech jejich vnímání a pøedevím autenticity
projevu! Dalí krásná je Loupenická píseò, hitem je U královské brány, pak jetì Bobr
Josef. Ke konci se to u zaèalo technicky rozpadat, pochopitelnì, dali si stranì velký
úkol, který by byl nad síly daleko vyspìlejích souborù... Je v tom ovem tak obrovský a nádherný - kus práce...! Pak dalí hit Doma je doma - kam se hrabe Karel Gott ve své
adaptaci Dudáka kdysi! Tak to byl snad nejvìtí poèin letoní - a nejen letoní - atvy!
Málokdy se mi stává, e bych pøedstavení chtìl vidìt znovu, málokdy se mi stává, e bych
chtìl mít písnièky na kazetì, abych si je v autì mohl poutìt... Dìkuji - a blahopøeji!
KANTOØI Mikulovice: Malá noèní inventura
Geniální práce s èetinou, se slovy, ale hlavnì lidskost vem pochopitelná - to je pan
Horníèek ve vech svých knihách, ve vech svých hrách. Jako by to bylo o tom, co kadý
z nás dùvìrnì zná, ale je to øeèeno tak krásným jazykem, situace jsou tak lidsky
pochopitelnì vystavìny, e bez dechu jdu s textem a - by hru znám - tìím se na dalí
slova, vìty, situace... Spousta citací klasických textù, ozvlátnìných tím, e jsou postaveny
do neèekaných souvislostí. Neboli: citace klasiky versus skuteèný ivot. A ono to funguje,
ono to sdìluje, zabírá. Nejsme tak nevzdìlaný národ, jak se nám leckdo z ministrù a vlád
pøedsedù pokouí podsouvat, neb známe Molliéra, Shakespeara, Rostandova Cyrana.
Kdy si tak dobøe napsané pøedstavení ZA SVÉ vezmou lidi, kteøí jsou lidmi, citlivými,
ale i divadlem pouèenými, pak dojde k onomu zøídkavému zázraku zrození DIVADLA.
Kdy lidi v hlediti ijí s lidmi na jeviti, kdy se nesdìluje, ale kdy se spolu JE! Kdy navíc
dokáe si nejen autor, ale i kadý hrající dìlat srandu ze sebe sám, leè vkusnì a citlivì,
z VÁNÉHO A DÙSTOJNÉHO UMÌNÍ DIVADLA, které jsa vystaveno konfrontaci
se ivotem mnohdy prohrává, pak opravdu dolo k divadlu! Nechce se mi ve tvaru
se patlat a pitvat jej a rozebírat, prostì jsem si uíval toho vzácného daru spolubytí. Toho
koncertu slov, koncertu výsostného herectví. Kdy nezáleí na vìku, na technických
nedokonalostech, na zapomínání textu... Prostì - bylo mi líto, e je konec, uíval bych si
toho blaha divadla a spolubytí jetì dlouho, dlouho... A i to je dobøe, e skonèil pan Horníèek
a pøedstavení tehdy, kdy jsem jetì chtìl dále, ne tehdy, kdy bych se u modlil za brzký
konec. Mikulovice - díky. moc vás chci v listopadu na 21. Setkání divadel a lidí do Ostravy...
LYRA Jeseník: Nezvaná návtìva
Po pøedelém pøedstavení veletìký úkol. V tak vynikající kvalitì letoní atvy
se prosadit, to opravdu není to nejjednoduí... A po emocích pøedelého pøedstavení,
kdy se mi spíe chtìlo jít si sednout do vinárny na dvì Horníèkovy deci èerveného a jen
tak si v sobì uívat vidìného - to byl úkol vskutku nadlidský! Leè, jsa najat a dobøe
placen - veel jsem, posadil se, setmìlo se a zaèali... První poznatek - výbornì øeená
scéna. Je znakem, ve v ní má své místo, ve hraje v nìkolika rolích a pøitom funguje.
Dalí pocit - vynikající herecký materiál! Umí hrát divadlo, umí nejen mluvit, ale pøedevím
na jeviti BÝT v roli... Co úkol jesti pøetìký. Chápu ví ono absurdní drama, které je
na hranì vnímatelnosti v tak pozdním veèeru a po tolika divadlech, mám chu jít s sebou,
ale vidím, jak jsou ke konci stále více v køeèi, nesdìlují, i oni na jeviti se trápí. Chci
od divadla emoce, ne jen humor za kadou cenu, takový ten humor schválností, provokací.
Asi bych toto pøedstavení mìl vidìt znovu, v jiném kontextu a naladìn jen na nì.
Kadopádnì je v tom obrovský kus práce, je vidìt, e ví pøesnì co a proè a komu chtìjí

sdìlit, koho provokovat a mé zabrdìné vnímání v tento veèer je jen a jen mou
nedostateèností...
ZÁVÌRY A UZÁVÌRY...
Kadoroèní potìení v Jeseníku bylo letos umocnìno prokazatelnou kvalitou VECH
jednotlivých pøedstavení. Co je potìením, protoe mám pocit, e atva má svùj význam,
svùj smysl a mìli byste si tohle tìce narozené dítì velepeèlivì opeèovávat... A vychovávat
dál a dál. Tak prostì - dìkuji.
Alexandr Rychecký

JEDNA

MINIRECENZE

VRTULE Slaný: Blues pro èerného pasaéra (autor: B. Vian a soubor, reie J. Rezek)
Tøi povídky Borise Viana volnì svázané prostøedím eleznice - prvá o èerném
pasaérovi, druhá o nekomunikativním, nebo spícím spolucestujícím a tøetí o kocourovi
v nádraním baru - vyznívají jako absurdní groteska. el, soubor neel cestou pøehledného
rozkrytí absurdity, nabídnuté autorem, ale spíe cestou vrení dalích absurdních
souvislostí, vyvolaných jednotlivými motivy pøedlohy. Výsledkem je namísto absurdity
spíe chaos - hlavnì v tøetí, nejdelí povídce - a namísto klenuté a na potøebných místech
akcentované stavby s pøíslunými pointami ponìkud jednotvárné plynutí. Jednotlivé motivy
jsou kladeny vedle sebe, ani z nich nìco vyplývá a ani se vzájemnì ovlivòují. Chybí
propojení významù - by absurdních - do smysluplného celku. Vedle svých rezerv, otázek
a problémù má vak inscenace i své klady: nìkolik vtipných míst, pár hereckých výkonù
a netradièní, rytmus tøetí èásti udávající uití hudebního doprovodu na akordeon. O míøe
zdaøilosti celku se názory mohou rùznit, ale rozhodnì je to experiment odráející vidìní
a hledání mladých inscenátorù. (LR)

TØI

MIDIRECENZE

DaLs Bluèina: Nápad myky Terezky aneb O zlé koze (autor M. Maatová, reie H.
Kratochvílová)
Pøíbìh o zlé koze, která vystrnadí z domku zajíèka, netøeba pøibliovat. Z názvu pak
i vyplývá, kdo pøiel s dobrým nápadem vylákat parádivou kozu pomocí pentlièky k zrcátku
tùòky. Téma je vcelku jasné: vítìzství malé chytré myky nad hrubou silou panovaèné
kozy.
Inscenace stojí na dvou pilíøích: sviném textu M. Maatové a vtipných loutkách H.
Kratochvílové. Loutkách, je jsou technologicko-výtvarnou metaforou toho, co ta která
postava reprezentuje (bojovný abák - pìst s oèima, zvídavá myka - palèák zapièatìlý
do ouravého ukazováku, moula zajíèek - trochu málo sdìlený nemohoucí plyákovitý
maòásek). Loutky jsou dobré i v tom, e umoòují dìtem zahrát právì to, co je tøeba.
Funkèní je i základní rozvrení scény do tøí plánù: v nejvyím dominuje domeèek, v nìm
se usídlila koza, a o nìj se bojuje, v niím se kolem tùòky ikují vystrnadìná zvíøátka
a poslední plán pøed a kolem paravánù je urèen vypravìèským a zcizovacím partùm hercù.
Nápad s detníky coby základním scénografickým prvkem (borovice, støecha domeèku,
dé, duha) je pìkný, ale chybí mu základní zdùvodnìní proè právì detníky.
Soubor osmi dìvèat mezi sedmi a tøinácti lety hra s loutkami evidentnì baví a jednají
s nimi. Ne vdycky vak jednají samy loutky jako postavy v prostoru: ménì pohybù, zato

vak vyjadøujících to, oè v dané chvíli postavì jde, by bylo ku prospìchu. A jistì by to
vedlo i k zøetelnìjímu vyuívání jevitního prostoru - co lze pøièíst reii. Proè tøeba není
v dobøe rozvrených plánech scény dùslednì vyuit dolní paraván jako místo, odkud
zvíøátka útoèí na kozu nahoøe v domeèku, a hlavnì proè v závìru, kdy koza spadne
do léèky a posléze i do tùòky, zvíøátka v èele se zajíèkem nezískají vrch a neobsadí
domeèek, zatímco koza zùstává na dnì? Slabí je jednání slovem: na nejednom místì
zaznívají falené pøízvuky, zpìvavá intonace a názvuky deklamace.
Buï jak buï, jde o pøíjemnou, neokázalou inscenaci pro nejmení, patøící k tomu
nejlepímu, co Hana Kratochvílová za léta své èinnosti vytvoøila. (LR)
TEMPERKA, ZU Tøinec: O hadích nokách (autor H. Doskoèilová, úprava a reie
M. Kovaøíková)
Povìst o tom, proè had nemá nohy a kde se vzaly hadovky smrduté, je prostinká.
Utekly mu, kdy zjistily, e je lenivý a nechce se mu hnout z místa. On se pak horko tìko
odplazil do úkrytu, zatímco z noièek vyrostly v lese houby hadovky - pravda: smrduté.
Prostøedky, je pouívá soubor ètvrákù, jsou stejnì jednoduché. Had je tøímetrová
látková lejka, jejími konci vládnou dva kluci, a noièky, to je pìt dìvèat, která se na konci
promìní v houbièky pomocí barevných paraplátek. A pak u jen pár malièkostí:
Pro sdìlení chytøe vyuitý rozpor mezi aktivními, èilými, procházek chtivými dìvèaty
a klempírujícími, lenivými kluky.
Jednoduché, ale výstiné metafory (napø. houbièky s detníky).
Dobrá prostorová, temporytmická i dynamická stavba celku desetiminutové
miniinscenace - a po výraznou divadelní teèku-pointu na konci.
Jednoduchá, ale pøesná a jemná práce s loutkou hada.
Pøesné cítìní vztahù a situací z nich vytváøených.
Plastická promìnlivá práce s tìlem (tøeba jen to jednoduché Pff! houbièek s vytrèením
boku a odvratem hlavy).
A lidsky i herecky (pøimìøenì úkolu) vybavené dìti, které od prvého okamiku
s plným soustøedìním naváí kontakt s publikem a pøenesou na nìj svou energii
i radost ze hry. O co v divadle jde u od starého Øecka: herec se obìtuje za diváka,
vezme jeho trápení i radost na sebe a oèitìného a novì nabitého jej vypustí do ivota.
Co víc mùeme chtít. (LR)
TØI BOTY Tøebotov: Veliký tùdle (autor P. rut)
rutova stejnojmenná sbírka básnièek z rodu Emanuela Frynty nemá ádný výraznìjí
jednotící prvek - tvoøí ji solitéry spojené mylením a cítìním osobnosti autora. Pásmo
Tøebotovských je propojeno hrou ètrnácti dìtí z 1. stupnì Z, které se pomocí významù
jednotlivých básní nejprve indentifikují v kluèièí a holèièí skupinì, poté se básnièky stávají
nástrojem kádlení, pièkování a soupeøení mezi obìma tábory a nakonec prostøedkem
spoleèné radostné hry, v ní u nezáleí na tom, kdo je kluk a kdo holka a hraje si tu
kadý s kadým a vichni dohromady.
Dìtská hra je chytøe tvarována do úèinných, barvitých akcí a naopak, dobøe vymylený
tvar akcí dává prostor k autentické høe. Opìt se ukazuje, e stylizace (pokud si ji osvojí
a technicky zvládnou) dìti nesvazuje, nýbr osvobozuje, protoe jim dává tvar, v nìm
se cítí jistì a tedy dobøe. A to pøesto - èi snad právì proto - e jde vesmìs o kolektivní,
koordinované akce, pøi nich èasto povstávají obavy z reisérské manipulace. Zøejmì je
to tvar vzniklý ze hry a poté fixovaný; ale tak obsaný, e umoòuje dìtem znovu a znovu
jej rozívat.

Dìti jsou pøirozené, uvolnìné, autentické a pøitom ukáznìné, divadelnì tvárné
a zajímavé, dynamické, plné nakalivé energie. A potìení z jejich pøirozenosti, radosti a hravosti
se pøenáí i na diváka. Je to tedy inscenace pøínosná pro obì strany rampy: inscenace
naplòující jak to, co má dáti dìtem hrajícím, tak dìtem (i dospìlým) koukajícím. (LR)

DVÌ

MAXIRECENZE

KOUKEJ! ZU Klecany: Válka s mloky (autor K. Èapek, úprava a reie I. Sobková)
Ètvercový ring mezi diváky, v rozích ètyøi vstupy, uprostøed obdélníkový, v prùbìhu
porùznu natáèený, pøevracený, pokrývaný nebo obnaovaný stùl, ètvery skládací schùdky
coby hlasatelny, vysílací stoáry èi vìe a jedenáct dvanácti a ètrnáctiletých dívek vìtinou
v sacích, sem tam s kloboukem èi jiným náznakem postavy.
Zazní apelativní píseò chóru o záhubì lidstva a pak u se v ostrém tempu a naléhavé
dynamice novinových titulkù, rozhlasových a televizních vstupù, reklamních hesel i úryvkù
situací valí fakta pøíbìhu o mlocích, v nich si èlovìk svou touhou po prospìchu vypìstoval
vlastní zkázu.
I po desítkách let záøí aktuálnost Èapkova jasnozøivého románu. Nadèasová podstata
zùstává, konkrétní obsazení role mlokù, co si za nì máme dosadit, se mìní. Mylenkovì
i emotivnì pùsobivá inscenace s nápaditými dobøe zvládanými jevitními prostøedky
a pøesvìdèivým kolektivním herectvím. Vechna èest!
Pøesto by prospìlo pøesnìji nastolit a gradovat nebezpeèí, je mloci pøedstavují.
A pøíli dlouho, snad do tøí ètvrtin, se exponuje historie objevení jejich existence, vyuití,
schopností... a pak - náhle a bez pøípravy jsou vzneseny jejich poadavky na lidstvo
a v jedné, dvou akcích se dospívá ke koneèné katastrofì. Pramálo èi nic se nedozvídáme
o samotném zdroji onoho nebezpeèí, nesledujeme v pùsobivé podobì rùst tohoto
ohroení, nevidíme, které z vlastností mlokù je umonily, zapøíèinily a kdy dolo k zlomu.
Vzpoura mlokù, jejich vymknutí se a pøedpoklady, pøíèiny a motivace mlokù... nejsou
vypracovány a prùbìnì sdìlovány. Pøi ví vnìjí dynamice a temporytmu tak inscenace
nese jen obecné napìtí, nebo chybí sdìlená zápletka.
Dynamika a dokonce dramatiènosti inscenace je závislá na pøítomnosti dynamického
náboje v aktérech. Jakmile poleví jejich pøesvìdèivé chtìní, je dává i vyprávìcím èástem,
hláením, reklamám... charakter jednání vùèi divákovi, vystupuje do popøedí na úkor
dramatiènosti epiènost vìtiny vstupù, a onìch reklam, vemoných hláení a zpráv se zdá
trochu pøíli, nebo se jimi nejedná; a to vypadá, e jsou tu samy pro sebe, e se hraje
vlastnì o mediálním balastu, pøekrucování skuteènosti a ne o ohroení èlovìka. Inscenaci
nesvìdèí i to, e vlastnì vechny prostøedky (naléhavá píseò, reportéøi, titulky, zábìry
z reality) se vystøílejí v úvodní ètvrthodinì - a dál u není èím ozvlátnit, gradovat...
A pøece je klecanská Válka s mloky obdivuhodným pokusem o angaované divadlo,
v nìm dorùstající dívky zaujímají jasný vztah k stavu naeho svìta a pøedkládají naemu
zraku a sluchu zprávu o zaslepenosti lidstva. Jde o autorskou interpretaci, v ní nejeden
jev je aktualizován dle zkuenosti dìtí, ijících na poèátku 21. století. Je to jeden z nemnoha
pokusù o plnokrevné, velkorysé divadlo dospívajících, divadlo vymykající se osvìdèeným
námìtùm a postupùm, divadlo nebojící se experimentù s prostorem, árem i divadelním
druhem - prostì ivé divadlo ve vývoji, ne sériová výroba z prefabrikovaných dílù.
Je to inscenace, které lidsky i umìlecky o nìco jde. A takové rád odpustí i nìjaký ten
nedostatek. (LR)

MINOR Praha: O hloupém Kubovi (na motivy pohádky K. J. Erbena, reie: J. Jirkù)
Lidská hloupost je nesmrtelná a na svìtì má velicos na svìdomí - zvlá pøidá-li
se k ní jetì závist a chamtivost. Kuba Køápalovic rozumu zrovna moc nepobral. Kdy el
poprvé prodat máslo do mìsta, jetì netuil, co vechno z toho vzejde. Kdyby býval
nepotkal potulného psa, kterého povaoval za pána s kordem, mohl jetì dnes leet
na louce za chalupou a pást kozy. Místo toho ale pøiel k penìzùm, co se nelíbilo
ani sousedùm, ani radním. A protoe v Naem Mìsteèku není od slov k èinùm daleko,
nezbylo Kubovi, ne rychle zaèít myslet. Jak se zdá, docela se mu to zalíbilo, nebo mezi
slepými bývá jednooký králem. Karel Jaromír Erben byl zastáncem teorie, která povaovala
pohádky za dùleitý pramen poznání ducha národa. Snad proto jsou nám i dnes hrdinové
této povìsti národní tak povìdomí. Urèeno pro dìti od 6 let. Délka pøedstavení: 80 minut.
Tolik základní informace o pøedstavení v informaèním buletinu i na internetu.
Jako dozor u prvòáèkù musím øíci, e prostor divadla Minor je bájeèný. Dìti si ho
pøi kadé návtìvì uívají. Osvìtlená zákoutí, paòácové, obrázky, malé jevitì, milý
personál... I prostor hleditì mì pøi prvním spatøení nadchnul. Trochu jinak je to s umìním,
které tu pøebývá. První vìcnou pøipomínku mám k délce pøedstavení. Moná jsem nemìla
tìstí, ale zaèalo ve ètrnáct hodin a v patnáct deset u jsme stáli pøed divadlem a to byla
jetì minimálnì patnáctiminutová pøestávka. Nemìla jsem stopky, k tìmhle divákùm
nepatøím, ale celkový èas je o hodnì kratí ne deklarovaný.
Jak by také ne. Ono tu není o èem hrát. První, dlouhá expozice s klepnami, druhá
podobnì neúmìrnì dlouhá pøi ukázce vedení loutky psa (ta opravdu stála za podívání).
Teprve poté spatøíme hlavního hrdinu a opravdu je hloupý a je to Kuba. Dalo by se takhle
pokraèovat, ale nikomu by to neprospìlo. Smyslem recenzí není ostrovtipné cupování,
nýbr doporuèení èi nedoporuèení konkrétního kusu.
Milí kolegové a milé kolegynì, pedagogové, nic nepokazíte, kdy vezmete své dìti
na jinou pohádku. Jestli u máte vstupenky, tak moc se zase nestane. Jen musíte poèítat
s tím, e uvidíte pøedstavení nepøehledné a nejasné v dìji, pøedstavení zmateèné a plné
vaty, aby bylo proè hrát, kdy u není co, pøedstavení, jeho reijní nedostatky se projevují
i na hereckých výkonech. A musíte sebe a své svìøence pøipravit na to, e v pohádce
pro dìti od esti let se jako dùkaz mylení prezentuje poprava ovèáka náhradou za Kubu,
pøièem ten bezelstný prosáèek je Kubou zcela zøetelnì obelhán. Ocenila bych hudební
a pìveckou sloku tohoto pøedstavení. Sice ho nezachrání, ale je pøíjemná. (JF)

JB HD JF ZJ JK AP LR AR B -

AUTOØI
Josef BRÙÈEK, loutkáø, vedoucí KD, Sudomìøice u Bechynì
Hana DØÍZHALOVÁ, uèitelka Z, Praha
Jitka FOJTÍKOVÁ, uèitelka Z, Praha
Zuzana JIRSOVÁ, uèitelka LDO ZU Jindøichùv Hradec
Jana KØENKOVÁ, uèitelka DDM, ïár nad Sázavou
Alena PALARÈÍKOVÁ, uèitelka LDO ZU, Olomouc
Ludìk RICHTER, reisér, divadelní teoretik, absolvent FF UK a DAMU, Praha
Alexandr RYCHECKÝ, lektor dramatické výchovy, Ostrava
Blanka EFRNOVÁ, uèitelka hudby ZU, loutkáøka, Svitavy

Divadlo dìtem, ètvrtletník DDD, vydává Spoleèenství pro pìstování divadla pro dìti a mláde DOBRÉ
DIVADLO DÌTEM, Chopinova 2, 120 00 Praha 2, tel.: 222 726 335, e-mail: osDDD@seznam.cz
Toto èíslo vylo k 1. letnímu dni, 21. èervna 2005 za podpory Ministerstva kultury. MK ÈR E 15172.

