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PRO DÌTI

Èasto se uívají termíny dìtské divadlo a divadlo pro dìti, jako
by to bylo jedno a toté. Pravda, dìtské soubory hrají nejèastìji pro své
vrstevníky, pro dìti. Dítì, aè není nedokonalým dospìlým, mùe tìko obsáhnout ivotní zkuenosti dospìlého, jeho mylení, cítìní, problémy, s nimi se setkává a které jsou pro nìj stìejní... Ne proto, e by
snad mìlo mení mnoství problémù - má jenom jiné. Proto neexistuje
divadlo hrané dìtmi pro dospìlé, by dítì mùe dospìlému sdìlit
mnoho o sobì, o svém ivotì, svých zkuenostech, svém svìtì a svém
cítìní... Jene s tím vím se zpravidla obrací ke svým vrstevníkùm
a dospìlí jsou pøitom vítaným, rozhodnì vak ne výluèným adresátem.
(A to nechávám stranou smutný fakt, e dospìlí - s výjimkou tìch, kteøí
se o divadlo hrané dìtmi zajímají profesnì èi jsou rodièi hrajících na takové pøedstavení prostì nepøijdou.) Prostì zdá se, e dìtské divadlo (myleno hrané dìtmi) = divadlo pro dìti. Ale divadlo pro dìti
hrají pøeci i dospìlí - a i jemu se øíká dìtské divadlo. Bylo by proto
na místì mluvit o divadle pro dìti, hraném buï dìtmi nebo dospìlými,
a termínem dìtské divadlo radìji etøit.
Stejnì èasto se ztotoòuje divadlo hrané dìtmi a dramatická výchova, jako by to bylo toté. Není.
1. Dramatická výchova není jediná cesta k divadlu hranému dìtmi.
Existuje toti dìtmi hrané divadlo na postupech dramatické výchovy budované, a divadlo, je z principù dramatické výchovy nevychází. To,
e ve vìtinì pøípadù dosahuje prvé z nich lepích výsledkù, je dáno tím,
e respektuje a rozvíjí danosti svých úèastníkù, tedy i dìtí. Ale neznamená
to, e jiné divadlo hrané dìtmi neexistuje èi musí být nekvalitní. I tady obèas vznikají dobré inscenace - stejnì jako pomocí dramatické výchovy
obèas vznikají inscenace patné.
2. Není to metoda pouitelná jen u divadla hraného dìtmi. Postupy
dramatické výchovy mohou být a jsou uívány i mimo divadlo hrané
dìtmi - u souborù mladých i dospìlých.
3. Není to jen cesta k vzniku divadla, nýbr i metoda pedagogická
a terapeutická, pouitelná a pouívaná ve kolním vyuèování, mimokolních zájmových aktivitách, ba i pøi vzdìlávání, kultivaci a terapii dospìlých.
By její jádro a specifické postupy vycházejí z divadla a smìøuje k nìmu.
(Novonázev výchovná dramatika je tøeba odmítnout, nebo je zavádìjící: prostì termín dramatika je u obsazen a znamená nìco úplnì
jiného - souhrn dramatických textù urèité doby, oblasti èi zamìøení, tedy
literárních prací dramatického charakteru, urèených pro inscenování
na divadle.)

Shrneme-li, stojí vedle sebe:
 Divadlo hrané dìtmi - je snad blíe vysvìtlovat nepotøebuje.
 Dramatická výchova - jako jedna z moných cest k vzniku jakékoli divadelní inscenace hrané dìtmi èi dospìlými, nebo také k výchovì, vzdìlávání i terapii dìtí i dospìlých.
 Divadlo pro dìti - jeho aktéry mohou být jak dospìlí, tak dìti.
Ludìk Richter

NA ÚSVITU NOVÉHO VÌKU

Mùj ivot byl rozmanitý, pestrý a promìnlivý, nìkdy a napínavý. Prola jím tìko
spoèitatelná spousta lidí, z nich nìkteré jsem uèila, jiní zase uèili mì.
Ale jen jedna z nich byla tou, která tøikrát, jak to ve správných pohádkách bývá, mi
vstoupila do ivota rozhodujícím a trvalým zpùsobem: byla to a obèas jetì je jistá Eva
Machková, která pøed mnoha léty v Ústavu pro kulturnì výchovnou èinnost vyfasovala
v roce 1962 tehdy ten nejménì závidìníhodný obor - divadlo hrané dìtmi. Vimla si,
jak po nìkolik let zápolím v porotì na rámkových Píscích (tedy ústøedních pøehlídkách
dìtského a mládenického amatérského divadla) s hlavním problémem tohoto oboru toti s jeho dramaturgií. Vìtina pøedstavení, zejména tìch dìtských, jejich hodnocení
se konalo v místnosti, kterou pøedseda poroty Ota Kaua výstinì nazval katovnou,
byla prabídná. Ve patných hrách se ztuhle pøedvádìly zmalované a namakaøené dìti,
nìkdy i dost tvrdì ovládané svými málokdy aspoò ponìkud zkuenými a pouèenými vedoucími - a na nìkolik ojedinìlých výjimek. Tou první, s kterou jsem se tam setkala, byl
soubor pana uèitele Mlejnka z Vysokého Mýta, jeho dìti byly schopny zaujatého, pøirozeného jednání na jeviti. O nìco pozdìji, na pøehlídce v Ústí nad Labem, kterou u iniciovala a ovlivnila právì Eva Machková, jsem se setkala s dalími dvìma soubory, jejich
dìti byly evidentnì vedeny k pøirozenému jevitnímu jednání: bylo to brnìnské PIRKO
pod vedením Jindry Delongové a kaplický soubor Jaromíra Sypala.
Eva Machková ihned pochopila, e jedním z hlavních problémù divadla hraného dìtmi je dramaturgie - a tak se obrátila na dramaturga, který se divadlem pro dìti a hraném
dìtmi zabýval u døív - tedy na mì. Na krajských a pozdìji i celostátních pøehlídkách
dìtských souborù jsem mívala pùvodnì dramaturgický, pozdìji autorsko-dramatizátorský semináø, neb bylo zøejmé, e v dramaturgii dìtských souborù nelze vybírat
z hotového, e kadý odpovìdný vedoucí mùe se svými dìtmi inscenovat jen to, co
vznikne u nich doma, ve spolupráci s nimi a pro nì. Na nae semináøe, které jsem vedla
snad tøicet let, mám ty nejkrásnìjí vzpomínky; s mimoøádným zaujetím a soustøedìním
a ve velmi pøátelské atmosféøe tu vznikaly hry, pøevánì dramatizace kvalitních literárních pøedloh, ité na tìlo souboru, které by zajímaly a tìily jak dìti ze souboru, tak
v hlediti. Tyto mé semináøe se staly pravidelnou souèástí pøehlídek a pak i samostatnou
tvùrèí dílnou, nazvanou Kruh autorù dìtského divadla, která se po øadu let konala tøikrát
do roka v Evinì kanceláøi.
Nevím, jestli se mi podaøí pro ty, kteøí to nezaili, alespoò v náznaku zachytit cosi
nezachytitelného - atmosféru kaplických setkání: lidé, kteøí se vidìli poprvé, i ti, kteøí se tu
setkávali pravidelnì, dokázali za nìkolik málo hodin vytvoøit spoleèenství, sdruené nesmírnou chutí do práce a vroucím sblíením... Velmi silnì se mi vybavuje pocit, který mì
pøepadal, kdykoliv jsem si balila kufr na cestu domù: paneboe, jak já to bez tìchto lidí
celý rok vydrím!
Je nad mé síly vybavit si tu spoustu scénáøù, tu lepích, tu slabích, které za ta léta
na semináøích vznikly a pak se na pøehlídkách odehrály.

Proto nemohu být jiná ne nespravedlivá, a pøipomenout jen nìkolik z onìch mnoha
osobností, o kterých si myslím, e pohnuly dramaturgií divadla hraného dìtmi kupøedu
a objevily a netuenou a pestrou kálu moností divadla tohoto specifického druhu.
Mým záchytným bodem bylo, e jsem nemusela zaèínat tak docela na zelené louce: tvoøivou a dìtskému jevitnímu projevu vlastní cestu naly u døíve a nezávisle na sobì
pøedevím zakladatelské osobnosti tøí pedagogù - Jindry Delongové, Jaromíra Sypala
a Josefa Mlejnka, kteøí pro mì reprezentují první vlnu nového tvoøivého pojetí divadla
hraného dìtmi. Mnozí z jejich ákù a souputníkù, i tìch, kteøí po nich následovali, na jejich
poetiku navázali, jiní hledali vlastní cesty a cestièky. Byla to zejména druhá vlna, které
se podaøilo ve stále vzrùstajícím poètu souborù pøiblíit divadelní práci s dìtmi ke køehké
hrázi svébytného umìní, ba nìkdy ji dokonce i pøekroèit, a to cestou pøirozenou, bez drilu,
ledabylé nahodilosti èi netvoøivé imitace.
Na nejèestnìjí místo tu musím uvést Miladu Maatovou z Olomouce, její pøedstavení se stávala rok od roku stále výraznìjími událostmi. Miladinu pravidelnou
a dlouhodobou úèast v mých semináøích dodnes pokládám za poctu a spolehlivou
oporu - kdykoliv jsem si nebyla jistá, vyhledala jsem ji oèima, abych z jejího pohledu
vyèetla, jestli bloudím nebo jdu po správné stezce. (Mimo jiné mì Milada okouzlovala
i tím, jak se dokázala upravit, uèesat a obléknout, a kouzelnì vyprávìt i anekdoty, dámám údajnì nepøístupné. Pod jejím vlivem jsem si jednou dokonce poøídila aty, velmi
podobné tìm, které se mi na ní tak líbily, ale dopadla jsem jako ten blbec ze známého
latinského poøekadla quod licet Iovi, non licet bovi...). Milada vynikala pøedevím citem
a smyslem pro èistotu a osobitost rùzných ánrù, výrazným hudebním vnímáním
a neomylným rytmickým cítìním. Sotva by se mi podaøilo po tìch letech zevrubnì charakterizovat její inscenace, ale dodnes mám ivì pøed oèima jednotlivé zábìry napø.
z Pasáèka vepøù, tu ohromnou, zpoèátku nezranitelnou, pak smutnì osamìlou loutku
pyné princezny na prázdném pódiu, nebo Povídky z malého nádraí èi snad vùbec
nejsilnìjí Miladinu inscenaci Stojí hruka na jedné z posledních kaplických pøehlídek.
Myslím se, e jestli se nìkomu z naí dramaácké rodiny podaøilo pøeklenout onen práh
do svìta umìní, byla to právì Milada Maatová.
Výraznou osobností divadla hraného dìtmi byla rovnì Soòa Pavelková, pùvodním
povoláním hereèka, která po øadu let i porotovala a vedla semináøe. V roce 1974 pak
obohatila kaplickou pøehlídku svou dramatizací románku manelù Novákových Dìvèátko s copánky, kterou pod názvem Støepinky reírovala a rozezpívala vlastními písnièkami. Sonin kolní ostrovský soubor Hop-hop prezentoval v této høe dívèí trápení mladièké
Lenky s matkou a brutálními spoluáky s takovou naléhavostí, e mladí lidé v hlediti pøíbìh
spontánnì pøijali jako svou vlastní výpovìï.
K této druhé vlnì patøí rovnì Eva Magerová-Polzerová, dnes uèitelka pøedmìtu
výchovná dramatika na ostravské fakultì, její soubor Klobouèek vdy zaujal vynalézavou dramaturgií a precizním reijním ztvárnìním, a u to bylo v inscenaci Nezvalovy
pohádky Anièka skøítek a slamìný Hubert, Exupéryho Malém princi, èi v poetickém
pøíbìhu Kde bydlí, holèièko? Èastými a úspìnými úèastníky pøehlídek byly soubory
Libuky Dohnálkové, Marie Hrbáèové, manelù Bláhových, Azalky Horáèkové a jiných
a dalích...
Ale to u do Kaplice pronikala tøetí generace, která ovem v dobì, kdy tyto øádky
píu, u zdaleka nepatøí mezi ty nejmladí, a její aktivity a zejména èinnost jejích následovníkù u nemám monost sledovat.
Byla to - a v mnoha pøípadech dosud je - generace velmi silná, poèetnì i talentovì,
daleko pouèenìjí ne jejich pøedchùdci, do znaèné míry generace naich ákù. Tak

v brnìnském PIRKu se po neúnavném boku Jindry Delongové ujala vedení souboru její
dcera Silva Macková se svou bohuel tak záhy a neastnì zahynulou kamarádkou
Danou Svozilovou, její Andersenovy pohádky, které vznikaly v naem autorsko-dramatizátorském semináøi, se dodnes tu a tam objevují na repertoáru rùzných souborù.
Autorský a reisérský talent prokázala Dana i inscenací jímavého pøíbìhu L. Akenazyho
Na jednom stromì èi volným pøepisem tehdy mladými lidmi tak ivì pøijímaného eleznikova Bojkotu, který pod názvem Je to jenom hra napsala a nastudovala Dana
se Silvou.
Vestrannì talentovanou a velmi aktivní osobností naeho hnutí byla - a dodnes
je - nadaná a velmi výkonná uèitelka Základní umìlecké koly v Hradci Králové Ema
Zámeèníková. Imponuje mi její originální a o irokém rozhledu svìdèící dramaturgie, jak ji prokázala napø. ve své dramatizaci jedné kapitoly z Poláèkovy proslulé knihy Bylo nás pìt, kterou nazvala Napadlo hodnì snìhu, èi výstup øemeslníkù ze Snu
noci svatojánské, uvedený pod názvem ...ejkspír. Byla jsem moc ráda, kdy mì
Ema poádala o dramaturgickou spolupráci na dvou scénáøích, které realizovala
v letech 1995 a 1996: formou vyprávìní s demonstracemi zdramatizovala úryvek
z románu Betty Mac Donaldové Co ivot dal a vzal pod názvem Vezmìte si Imoginu a o rok pozdìji nás potìila svou úpravou málo známé parodie srdceryvné historky Marka Twaina Støedovìký pøíbìh.
Jedním z nejvýraznìjích a nejplodnìjích talentù divadla hraného dìtmi byl
po dobu témìø dvaceti let bezesporu Mirek Slavík, zakladatel, autor, reisér, skladatel, kytarista a hlavnì vedoucí souboru Hudradlo. Napoèítala jsem - a pøipoutím, e ne
zcela pøesnì - e za tu dobu uvedl jeho soubor na ústøedních pøehlídkách dvaadvacet
stylovì a ánrovì rozmanitých inscenací, pøipravovaných tøeba i s rizikem, e ne vdy
sklidí veobecný potlesk, ale svìdèících o Mirkovì vytrvalém a neustálém hledaèství.
Je velmi obtíné vyzvednou z bohaté tvorby zlivského souboru dva tøi tituly, které
by vystihly tématickou i ánrovou pestrost dramaturgie tohoto souboru. Pøesto bych
alespoò pamìtníkùm ráda oivila záitky, které v nás vyvolaly napø. zdaøilé dramatizace Pukinovy pohádky O rybáøi a rybce èi Brémských muzikantù bratøí Grimmù nebo
Werichùv nápaditì inscenovaný Paleèek. Mì osobnì nejvíce zasáhlo pøedstavení
Létající dìdeèek, v nìm se bez mentorování a sentimentu hrálo o vztahu k nejstarím
a tedy nejzranitelnìjím èlenùm naí spoleènosti, starým lidem, které tu ztvárnily bezmocné loutky, nejdøíve nìnì hýèkané a pak surovì odkopnuté. Za vrchol tvorby Hudradla pokládám inscenaci Indických pohádek, a to jak pro vynikající dramaturgii, která
zpøesnila, vtipnì a originálnì dotvoøila a souèasným, pøirozeným a dìtem blízkým jazykem pøevyprávìla ponìkud tìkopádný text V. Lesného, tak pro uvolnìné, spontánní herectví mladých pøedstavitelù.
Mezi osobnosti, které jsem sledovala od jejich zaèátkù a snad je i trochu ovlivnila,
patøí bezesporu i dvì dnes u dospìlé eny a váené uèitelky, autorky a reisérky, Olinka Strnadová a Jana trbová. Obì dokázaly, e jsou stejnì jako nìkteøí jejich ji jmenovaní pøedchùdci vybaveny darem, který bývá nìkdy cudnì opomíjen - to jest divadelním
talentem. Jsem toti pøesvìdèena, e i v oboru, kterému se øíká výchovná dramatika èi
dramatická výchova (v zasvìcených kruzích dramaák), jindy divadlo hrané dìtmi, je moné
onen práh mezi nejlépe mínìným, ba i vzdìlaným a pouèeným pøístupem k dìtem
a skuteènou divadelní aktivitou pøekroèit jen tehdy, jsou-li tyto nepostradatelné a úctyhodné
pøedpoklady neseny vzhùru tím, èemu se skromnì èesky øíká nadání.
A je, bohudík, dost pøesvìdèivých dùkazù, které to mohou dosvìdèit.
Zdena Josková (úryvek z pamìtí)

PØEDTÍM... ...A DÁL?

Zdena Josková napsala coby souèást pamìtí ze svého bohatì ilustrovaného ivota
prùlet historií divadla hraného dìtmi od zaèátku edesátých do poloviny devadesátých
let 20. století. Se svým citem pro divadlo a zároveò s osobním zaujetím vyhmátla ty stìejní inscenátory, kteøí dosáhli a na hranici umìní a tím dokázali ve své dobì dát impuls
èi dokonce urèit smìr tomuto oboru.
Dodat lze snad jen nìco k tìm osobnostem a inscenacím, k nim se Zdena nedostala proto, e na pøehlídkách, které sledovala a spoluvytváøela, se nevyskytly; a pak k tìm,
kteøí zazáøili v dobì, kdy je ji pro nemoc nemohla sledovat. Vrátím se tedy nejdøív k onìm,
kteøí jí z pochopitelných dùvodù utekli. I já budu chtì nechtì nespravedlivý, nebo budu
muset vynechat spousty lidí, jejich práce si váím a kteøí by si pøinejmením zmínku
zaslouili.
Zdena sleduje divadlo hrané dìtmi svým odborným okem rozhodnì déle ne já. Já
jsem mìl zase pro zmìnu to tìstí vidìt o nìco hloubìji do minulosti loutkového divadla,
které jako jediný z divadelních oborù nikdy neoddìlovalo na své vrcholné pøehlídce Loutkáøské Chrudimi - soubory dìtské a soubory dospìlých. Proto zùstala mimo zorný
úhel Zdeny Joskové nejslavnìjí éra Hany Budínské a Rudolfa Zezuly z prvé poloviny
60. let i jen o nemnoho pozdìjí nástup Milady Maatové èi Jiøího Oudese. Tak tedy...
Hana Budínská byla jednou z prvých, kdo u nás od polovièky 50. let hledali a nalézali
cestièky pro vyuití vlastní tvoøivosti dìtí. Jsa ve støetu zájmù (jsem Hanèiným odchovancem a v zmínìných inscenacích jsem hrál), omezím se jen na konstatování,
e veøejnost její inscenace vøele pøijímala a odborníci vysoko hodnotili - jak lze dodnes
vyèíst z dobového tisku. Pohádka o malém jekovi, Hra pro zalezlíky èi Pozor - nebezpeèí!, jimi triumfovala na Loutkáøských Chrudimích 1961-1963, byly inscenace prùkopnické nejen co do metod práce s dìtmi, ale i co do umìleckých kvalit, je vnesly nový vítr
dokonce i do loutkáøství dospìlého.
Malíø Rudolf Zezula praktikoval s dìtským souborem loutkové divadlo mnohem silnìjí reijní ruky. Výtvarnì-akèní humor jeho inscenací Sunar-revue èi Dlouhý, iroký
a Bystrozraký si vak jeho dìti rády rády osvojily a nakonec pùsobil natolik autenticky
a pøirozenì, e se jím bavili jak jejich vrstevníci, tak diváci dospìlí.
Milada Maatová dávno pøedtím, ne ji objevil novì zakládaný obor divadla hraného
dìtmi okouzlila v roce 1967 Chrudim inscenací LU Olomouc S drakem není legrace
a roku 1972 jetì se kolním souborem z Horky nad Moravou pøedvedla roztomilou drobnièku s vaøeèkovými loutkami Klim, klom, klomprdom. K jejím nejvìtím úspìchùm patøí
i Snìhurka a ípková Rùenka z roku 1976 - inscenace plné humoru a zároveò moudrého nadhledu, který odrùstající dìti pøesnì cítily a pøedávaly.
Také Jiøí Oudes zail své nejvìtí úspìchy jetì na Loutkáøské Chrudimi, coby uèitel
jednotøídky v Tìovì na umavì, dávno pøedtím, ne se konsolidovaly pøehlídky divadla
dìtského. Trojice jeho inscenací z pøelomu 60. a 70. let O sedmi trpaslících a jetì jednom navíc, O rychlé elvì a Byla jedna ves a v ní chytrý pes vyuívala hravosti i kouzla
esti a osmiletých dìtí s jednoduchými spodovými loutkami.
Dalích bezmála tøicet let popsala výstinì Zdena Josková. A dál?
Práce mnohých ji léta úspìných vedoucích dìtských divadelních skupin pokraèovala, ba vrcholila právì poté, co ji Zdena nemìla pøíleitost pravidelnì je vídat.
Po výkyvu poèátku 90. let, kdy odela do dùchodu èást silné 1. a 2. generace, dozrávají výsledky tìch, kteøí zaèínali ji pøed lety. Jana Køenková inscenovala jako prvá

hit následujících let - Pìkného Havrane z kamene; lidsky tklivá, herecky citlivì zvládaná a pøi ví úspornosti prostøedkù metaforicky bohatá inscenace. Pozoruhodné byly
i její pozdìjí inscenace absurdnì-nonsensových autorù, jako byl Charms.
Blíící se dùchod vdechl nový elán mladoboleslavské Libui Hanibalové, její
Tamtamy z nejmoudøejího stromu (2005, dle H. Doskoèilové) jsou mylenkovì
i temporytmicky sevøeným a zároveò svìím dílkem, na nì je potìením pohledìt
i bez jakýchkoli mimoumìleckých aspektù.
Inscenace Ireny Konývkové z Ostrova jsou pøíkladné spoluprací s hudebním
a výtvarným oborem ZU. K nejzajímavìjím patøila inscenace O soukání a drobnièka
mladích dìtí Obrazy ze ivota acylpyrinkù v polovinì 90. let, objevné R.S.B., s ruèením
omezeným s tématem ikany mezi dìtmi, èi v roce 2002 kolá nìkolika zimních lyrizujících povídek Naslouchej. Roku 2006 zatím vrcholí její tvorba silnì stylizovanou
a zároveò emotivnì naplnìnou inscenací Veèerní máj vycházející z Máchovy dodnes
fascinující básnì.
Hudradlo Mirka Slavíka pokraèovalo a do roku 2001 v irokém rozsahu ánrù
a látek, jimi vdy roziøovalo a obohacovalo pole poznaných moností, kladlo otázky i pøináelo velmi silné záitky. K tìm pro mne patøil pøedevím Ledový zámek (1996),
minimalistická inscenace, je si vystaèila s pásem igelitu, dvìma reflektory
a pøedevím vynikajícím herectvím a silným tématem dívèího pøátelství, vyvolávající
mrazení v zádech, jaké se neobjevuje èasto ani na divadle dospìlém.
Na pøelomu 80. a 90. let se objevuje èi nastupuje i nìkolik nových talentovaných
vedoucích, pro nì dramatická výchova není jen nezávazným hraním si s dìmi,
ale spojením výchovného a umìleckého úsilí.
S nejstarími dìtmi èi mládeí dociluje umìleckých met Hana Franková
z Karlových Var. Mezi její nejpùsobivìjí inscenace patøí podmanivá pohybová kreace Ptaèí snìm (2003) a dramaticky vypjatý Král William - Drama synù a dcer (2005).
Ji zmiòovaná Olga Strnadová ze amberka dál rozvíjí své jemné, vycizelované
divadlo s øadou dobøe vymylených a neménì dobøe zahraných detailù. Výteènì vedené, herecky tvárné a zároveò autenticky pøirozenì pùsobící dìti excelovaly
v adaptaci Vanèurova Kubuly a Kuby Kubikuly (Za èasù uatých èepic, 1991), zahrané jediným velkým plyovým medvìdem a kolektivním herectvím s vyuitím voicebandových principù. Humor se tu spojoval s citovou vøelostí a dojemností. Snad
nejpùsobivìjí inscenací, vypovídající velmi silnì i o vzájemném hledání
se i optimistickém smutku louèícího se kolektivu (odchody na koly), byl Malý prales
(1998) - køehká inscenace plná objevných nápadù v práci s netradièními loutkami
na pùdorysu kompozice takoøka antidramatické. S novou generací dìtí pak Olga
pøidala køehouèký Mùj kocouøí deník (2002) a roku 2005 naopak razantní individuálku Vojna s Turkem.
Dìèínská Jana trbová vloila dovednosti svého pùvodního povolání muzikantky do nìkolika dynamických loutkáøských inscenací se starími áky. Zapomenout
nesmíme pøedevím na její volnou parafrázi lidové loutkárny Hebe, hebe, hebere
(2001), rytmem naplnìnou africkou pohádku Mausa Musaka (2003) èi malý erotický
muzikál O líné a lakomém (2005), v nìm se k proslulé hudebnosti a zpìvnosti souboru pøidala i nevídaná pøesnost ve høe s maòásky a odzbrojující humorný nadhled.
K tée generaci i poetice patøí také Jana Mandlová ze Svitav, která samostatnì
i ve spolupráci s Karlem efrnou vytvoøila se starími dìtmi a mládeí nìkolik inscenací,
je patøily k silným umìleckým záitkùm. Svìtlovská balada (1998) byla pøedehrou tìch
nejpùsobivìjích: Stromu (L. Akenázy; 2001) a zejména Pastýøky (R. Jeffers; 2003),

v nich se snoubila silná osobní výpovìï, dokonale zvládané metaforické cítìní
a pøesvìdèivé herectví s loutkou i bez ní.
Citlivostí a niterností výpovìdi se na poli hereckého divadla øadí k pøedelým Marcela Kovaøíková, pùsobící na ZU v Tøinci. e ánrový rozsah její tvorby není nijak
úzkoprsý, je zjevné u z jejích nejvydaøenìjích inscenací. Drobnièky, jako byly Èapkovy Podpovídky (1997) èi pantomimické Mouchy (1999) byly pøedzvìstí na jedné
stranì nìných Devíti balonkù (2000) s tématikou dorùstajících dìtí, na druhé pak
odlehèené humoresky O hadích nokách (2005) s pøíjemnì autentickými a tvárnými
dìtmi mladími. I tady jsme ve sféøe skuteèného umìní, které pøináí radost i záitek
také divákovi.
Alena Palarèíková z olomoucké ZU se programovì snaí nejen v tématech,
ale i v pøedlohách hledat neprobádané, nevyzkouené, o to vak ivìjí, aktuálnìjí
látky, je rezonují s ivotem jejích svìøencù, souèasných dìtí. Zvlátì se starími
z nich a s mládeí se jí daøí dostávat se a k emotivnì silným umìleckým výpovìdím. Takovými byly metaforické inscenace Tygr v oku (Tracyho tygr) èi neobyèejnì
pùsobivá adaptace Wedekindova Procitnutí jara, v ní zvládla pøedlohu zdánlivì velmi archaickou a nepøenosnou.
V líhni hradeckých Jeslièek se k zmiòované Emì Zámeèníkové (za pøipomenutí
stojí pøedevím její vrcholná Milá sedmi loupeníkù z roku 1997) ji léta øadí i dalí
svérázní tvùrci sahající k metì umìleckých výsledkù - napø. Jana Portyková.
Z uherskohraditské ZU vzely dvì pozoruhodné baladické adaptace motivù z dìl
Boeny Nìmcové - Naa Divá Bára (2002), O Viktorce (2005) v reii Hany Nemravové. Z DDM Praha 8 zase pochází nìkolik pìkných, vesmìs humornì ladìných inscenací Jany Machalíkové - napø. Hrneèku, vaø! (1999), Pohádka o rybáøovi a rybce
(2003), èi inscenace z básní S. Silversteina pod názvem O nás (2005).
Objevují se i zcela nové tváøe. Ivana Sobková ze ZU v Klecanech inscenovala roku
2004 vysoce stylizovanou pohádku z japonského prostøedí Koèièí palác a hned o rok
pozdìji pozoruhodnou adaptaci Èapkovy Války s mloky, inscenaci, její zøídka vídaná
apelativnost pramení z hlubokého vnitøního zaujetí party dorùstajících dìvèat.
Slibnými talenty se ukazují i Václava Makovcová s Janou Barnovou
z tøebotovské Z, které s mladími kolními dìtmi vytvoøili ji nìkolik hravých inscenací, z nich dlouho zùstane v pamìti Veliký tùdle - skromnì, ale o to nápaditìji rozehrané pásmo verù Pavla ruta. Letos (2006) je pøíslibem dalí rutovská adaptace tentokrát pohádkový Koèièí král.
Letmé procházení vybírající jen pár stìejních tvùrcù je pøirozenì nespravedlivé
k mnoha dalím, kteøí odvádìjí slunou a záslunou práci jak pro dìti, s kterými pracují, tak pro dìtské diváky. Nezbývá tedy, ne znovu se omluvit vem, kteøí se o chlup
èi o dva do tohoto co nejstruènìjího výètu nedostali.
Ludìk Richter

Poádali jsem nìkolik vìci, ba i historie znalých tvùrcù divadla hraného dìtmi o pìti
a pìtadvacetiøádkový pidimedailon èi odpovìï na otázku:

KDO Z LIDÍ
KOLEM DIVADLA HRANÉHO DÌTMI
TÌ NEJVÍC OVLIVNIL/OSLOVIL A ÈÍM?

V DNENÍ DOBÌ má kadý, kdo se pohybuje kolem divadla hraného dìtmi, velkou monost teoretického i praktického pouèení. Existují a stále vycházejí nové publikace pojednávající o práci s dìtmi na divadelním poli. Existují semináøe, kurzy
i katedra dramatiky. Kadý má monost inspirace i srovnávání své práce s prací druhých na pøehlídkách dìtského divadla.
Má odpovìï na otázku, kdo z lidí kolem divadla hraného dìtmi mì nejvíce ovlivnil
a èím, bude patrnì souèasníkùm pøipadat jako odpovìï èlovìka z jiného století. A také
e ano. Vdy já byla nejvíce ovlivnìna, já tomu spíe øíkám lidovì nakopnuta, tøemi
lidmi pøed ètyøiceti roky.
Prvním èlovìkem byl pan uèitel z Jáchymova, který s dìtmi ze ètvrté tøídy nazkouel Kvapilovu Princeznu Pampeliku. Pan uèitel chtìl, aby zmalované dìti pøesvìdèily diváka, e jsou starým králem, matkou, princem atd. Diváci odcházeli
z pøedstavení nadeni, jak to ty dìti umí a jaký je pan uèitel ikovný reisér. I já odcházela spokojena a dodnes s vdìèností vzpomínám. Odcházela jsem s pøesvìdèením, e takhle NE!
Ale JAK? Zakládala jsem Literárnì dramatický obor na lidové kole umìní, nyní
základní umìlecké kole v Ostrovì nad Ohøí a hledala jsem pouèení, kde se jen dalo.
V Praze u tøi LDO existovaly, a tak jsem se vypravila tam. Navtívila jsem výuku
dvou uèitelek a i na nì s vdìèností vzpomínám. U první jsem celé odpoledne sedìla
v zeeøelé místnosti umnì dekorované závojovinou pastelových barev. Kadou ètvrthodinu vcházel do místnosti nový ák. Usedl na malý taburet nebo zùstal stát
a recitoval. Obèas áka uèitelka pøeruila. Stoupla si, zarecitovala èást básnì, øekla
takhle, rozumí, tak pojï znova. Nìkdy jen bez pøeruení zvolala usmìj se, víc
nebo rychleji, rychleji a podobnì. Musím pøiznat, e tyto dìti, jejich vedení bylo
pro mì odstraující, mìly ale také jedno plus. Mìly moc pìknou, i kdy umìleckoidní výslovnost.
Druhá uèitelka uèila v divadelním sále. To odpoledne jsem mìla monost vidìt asi
deset dìvèat. Jedna po druhé pøicházela na jevitì a pøedvádìla monolog Vìry Lukáové. Jedna hùøe, druhá lépe, ale v podstatì vechny stejnì. Stejná intonace, stejná gesta. Uèitelka dívky opravovala, kdy výraz nebo pohyb byl jiný, ne dle jejího
názoru mìl být.
Oslovení tìchto tøí lidí bylo pro mì tak silné, e z mých prvních let hledání CO
a JAK udìlalo léta krásného dobrodruství. Pøipadala jsem si jako detektiv nebo spíe vìdec, hledající napøíklad lék proti rakovinì. Krásná houpaèková léta omylù a zdaru.
V dobì, kdy u jsem trochu vìdìla JAK a CO, mì oslovil jetì jeden èlovìk. Uèitel z Maïarska pøijel se svými zhruba ètrnáctiletými dìtmi na reciproèní zájezd
do Ostrova a zahráli - Othella. Na dìtech bylo oèividnì vidìt, jak je téma podvodu,
zrady a lásky zajímá. Nesnaily se být Desdemonou, Jagem èi Othellem. Sdìlovaly
a velice pøesvìdèivì, e to, co bylo vèera, pøed dávnými, dávnými èasy, je i dnes.

Tenkrát jsem pochopila, e dìti, jsou-li ji v urèitém vìku obdaøeny potøebnými
dovednostmi, mohou v podstatì hrát témìø vechno. Jen se musí vìdìt PROÈ a JAK.
V dalích létech mì ovlivòovala øada lidí. Vidìla jsem krásná, smysluplná pøedstavení. Mìla jsem monost sledovat pøípravu dìtí k hraní divadla v mnoha pøípadech
na vysoké úrovni.
Mì vak - a to øíkám zcela zodpovìdnì - ovlivòovaly po celé mé roky, co jsem pracovala v oblasti dìtského divadla - pøedevím dìti i dospìlí seminaristé. Pøi práci s nimi
jsem vdy pøicházela na nìco nového, smysluplného, ale i na to, co dobré není, v èem
tápu atd. Proto mùj dík patøí vem, se kterými jsem kdy pracovala i vem tìm, jejich
výsledky práce v podobì divadelního pøedstavení jsem kdy vidìla. Ti vichni mì nìèím
oslovili a ovlivnili moji vlastní práci s dìtmi.
Soòa Pavelková
OSMNÁCT ØÁDEK OD JANY KØENKOVÉ
Na prvním øádku musím uvést árku tembergovou-Kratochvílovou. Vzpomínám, e jako
na zjevení jsem hledìla na paní s drdùlkem v teplácích. Ona dokázala rozehøát a rozveselit
na vzdìlávacím kurzu v edivém èase 80. let ne dìti, ale uèitelky èeského jazyka hrou
s mluveným slovem! V opakovaných setkáních se tenhle mohutný dojem prohluboval. Snad
nejvíce na dvou semináøích pøi národních pøehlídkách v Prachaticích. Právì zde jsme po dva
týdny získávali základy v propojení slova s pohybem (árka v pohybové spolupráci s Vìrou
Pernicovou). Otevøu- li dnes árèinu Metodiku mluvní výchovy dìtí, stále, a s vdìèností, nacházím inspiraci a neèiní mi potíe vybavit si její jasný hlas.
Na dalí øádky se mi musí vejít Jarda Dejl z Tøebíèe. Vystoupení jeho dìtského souboru
na krajských pøehlídkách, kde jsme byli nováèky, se rovnì v 80.letech vymykalo ze kolní
recitaèní edi dynamièností, výtvarnou nápaditostí, vtipem, perfektním provedením, nezastírajícím pernou pøípravu. Pro mùj tehdy zaèínající soubor bylo kadoroèní injekcí.
Jindra Delongová a brnìnské Pirko, její semináøe s povìstnými klobouky, s vyuitím
hudby nás uèily vzít do rukou rekvizitu. Atmosféru v Luánkách, kam jsme jezdili èasto,
a opravdu jako do oázy, vytváøel ovem u tehdy tým odchovancù Paní. Díky Silvì Mackové a Danì Svozilové, je zabezpeèovaly úroveò dvouletého studia vedoucích dramatických souborù, zvaly dalí vynikající lektory napø.Miladu Maatovou, Zdenu Joskovou
a dalí, jsem získala mimo jiné i kolegy a trvalé pøátele v okruhu lidí kolem divadla hraného dìtmi.
Jana Køenková
NEJVÍCE MÌ K MOJÍ PRÁCI MOTIVOVALY rùzné pøehlídky a semináøe, bez nich
bych asi tvoøivì vyhoøela. Dùleitá je také zpìtná vazba od lektorských sborù a upøímných
kamarádù, která mì sice ne vdycky potìila, ale pokadé mì posunula dál. Divadelnì
mì asi nejvíce ovlivnil Mirek Slavík. Inspirovalo mì, jakým zpùsobem dokázal pracovat
s humorem v inscenacích. Jana trbová je pro mì zas obdivuhodný zdroj loutkáøských
nápadù a Irena Konývková je pro mì kolou vybudování dramatické situace. A Ema Zámeèníková a její práce s dìtským recitátorem a divadlem poesie je pro mì také nezanedbatelná...
Jana Machalíková
MOJE DIVADLO HRANÉ DÌTMI JE LOUTKOVÉ... a taky tak zaèalo: na LCH (nevím, která to byla pravìká). Hned první pøedstavení byla Zlatovláska Céèka ze Svitav
a hned potom Kichotání a mìla jsem jasno. U mé loutkáøské kolébky stáli tøi pánové: Karel efrna, Ludìk Richter a o kousek pozdìji Honza Dvoøák, to u bylo na lidové
konzervatoøi v Hradci Králové a jetì zvíøe tam bylo hradecký Drak a jeho Píseò ivota a Prodaná nevìsta.

A potom jsem objevila Kaplici a její celostátní pøehlídky dìtských divadelních souborù.
V semináøích jsem se potkala se Soòou Pavelkovou, árkou tembergovou a s pøedstavením Stojí hruka dìtí Milady Maatové a bylo jasnìji.
Po velmi dlouhé mateøské dovolené pøilo dalí svìtlo Z deníku kocoura Modrooèka
Olgy Strnadové, Pastýøka Jany Mandlové a její Tlupytlapy a a a loòská Vojna
s Turkem Johanky Vaòousové a DNO a jeho Cirkus a Matia Solce a a a vichni
svítí a záøí na tu mou strastiplnou cestu, kterou snad mùu nazvat pokusy o divadlo hrané dìtmi.
Jarka Holasová
OTÁZKA, KTEROU DOSTÁVÁM JE JASNÁ, ale já nevím odkud mám zaèít. Moná,
e to zaèalo tím, kdy jsem si jedny prázdniny pøed sebe postavila kupu èasopisù Divadelní výchovy s pøílohami. Zaèala pøede mnou defilovat mnoha jména, se kterými jsem
se pozdìji seznámila a s mnohými i spøátelila. Za vechny aspoò: Karel Dittler, Eva Machková, Jana Vobrubová, Zdena Josková, Soòa Pavelková, Hanka Budínská, árka temberková, Jaroslav Provazník, Vìra Pánková, Milada Maatová, pochopitelnì i Ludìk
Richter. Ten seznam by byl jetì dlouhý, protoe kadý z nich svou osobitostí mi nabídl
nìco podnìtného, co bylo pro mì motivací k vlastní tvoøivé práci s dìtmi, které tvoøily
soubor KLOBOUÈEK.
Eva Polzerová
S DÌTMI PRACUJI souvisleji na tvorbì pøedstavení pìt let. V tom èase jsem postupnì poznávala a poznávám porotce na soutìích, tvùrce jiných divadelních pøedstavení,
úèastníky semináøù v Centru tvoøivé dramatiky i jejich lektory. Kdo mì nejvíce ovlivnil?
Myslím, e vzájemná práce s Vendulkou (Makovcovou - pozn. red.). Ten dlouhýproces
od výbìru pøedlohy k divadelnímu tvaru, s ním se odvaujeme na jevitì.Vechny rozhovory o tom, jak na to, jak vyjádøit to,co chceme sdìlit, úvahy nad nápady, reagování
dìtí. Kadý rok takové práce mnì pøináí spoustu nového.
Jana Barnová
PROMÍTNU-LI SI VECHNY VLIVY, které na mne stran divadla pùsobily, vyvstává
mi nejvýraznìji období mého studia na gymnáziu v Bøeclavi. Tedy o to studium vùbec
nelo. lo o to, e jsem chodila do souboru, který vedl pan profesor Bedøich Kanìra se svou
enou Janou. Byl to vokálnì-instrumentální a recitaèní soubor, který jsme pøi první úèasti
na rámkovì Písku pojmenovali Regina.
Kdy jsem pøi slavnostním obdrení obèanského prùkazu u nás ve Valticích zhlédla
pøedstavení Klukovská záleitost - i kdy v podstatì dívèí s básnìmi iktance, Halase,
Seiferta, Floriána, Lukeové atd. a s písnìmi Suchého a litra doprovázenými na kytary
a flétny, mìla jsem pocit, e teï koneènì vím, proè se na gymnázium do Bøeclavi musím
za kadou cenu dostat. To byla silná motivace. A to jsem jetì nevìdìla, e èlenem onoho gymnaziálního souboru je i mùj budoucí manel, se kterým sdílím u více ne 30 let
ivota. Na gymnázium jsem se dostala a do souboru taky. Pan profesor, èetináø na støední
ekonomické kole vedl pøi LU recitaèní krouek. Paní profesorka vedla na gymnáziu
smíený studentský sbor a taky instrumentální skupinu. Recitaèní krouek a instrumentální
skupina se pak spojily v jeden výe zmiòovaný soubor.
První poøad, ve kterém u jsem také úèinkovala, byl Noèní rybí zpìv s poezií Christiana Morgensterna. A Písnì ákù Bøeclavákù nám ukázaly to, e nae darebáctví
se ve své podstatì nijak nelií od toho støedovìkého. Taky nám ovem otevøely cestu
na rámkùv Písek, kde jsme vidìli, jak to dìlají jinde. Dalí dva poøady - Malované kvítí
a Slovenské lesy hluboké - to byla lidová poezie. Ta nám byla opravdu blízká. Vdy my
z jiní Moravy jsme touto poezií (a vínem) odkojeni. A poznali to i v Písku!

Pak jsem odmaturovala a dalí poøady u jsem vidìla jen jako divák. Byly èím dál
lepí. Celkem jich bylo pod vedením manelù Kanìrových 22. (Lukeová, Vyskoèil, Holub, Wilde, Hanzlík, Bratrovská, Jandl atd.) A mnì bylo moc líto, e u nejsem uvnitø.
To, co jsem si ovem odnesla do ivota, zúroèuji dodnes. Pan profesor Kanìra a paní
profesorka Kanìrová mì nasmìrovali k divadlu. Já sice pracuji s malými dìtmi, ale to
vzruení, které mi to pøináí, mi pøipadá stejné. A za to Janì a Bedøichu Kanìrovým dìkuji. Soubor Regina pracuje dál u nìkolik let pod novým vedením. Paní profesorka je
v dùchodu a pan profesor u zemøel.
Václava Makovcová
ZE VECH LIDÍ, které jsem na cestì za svým øemeslem potkala, mnì nejvíce
ovlivnila Olga Velková. Dáma s velkým srdcem, ulechtilými mylenkami a lechetnými
ideály. Nesu si její odkazy s sebou dodnes. A právì Olga mi umonila setkat
se se zajímavými lidmi, uèit se od nich. Byla to nezapomenutelná setkání s Vìrou
Pánkovou, Miladou Maatovou, árkou tembergovou, Soòou Pavelkovou, Zdenou
Kratochvílovou, Evou a Ivanem Vyskoèilovými a mnoha dalími... - mohla by následovat øada jmen. Také s Luïkem Richterem mnì seznámila Olga. Dìkuji. Ti vichni
tvarovali mého ducha. Mé první divadelní pokusy byly výraznì ovlivnìny nìkolika
pøedstaveními, na které se nezapomíná. Z let dávnìjích je to Stojí hruka v irém
poli Milady Maatové, ale také její Snìhurkaa ípková Rùenka podle L. Feldeka. Vechna její pøedstavení mìla nádhernou poetiku, svérázný a laskavý humor
a vkus. Z let souèasnìjích jsem bývala (a jsem) potìena tvoøivostí a pravdivostí
práce dìtí Ireny Konývkové. Irena stále pøináí nová témata, která umí dìtem uít
na míru, dìti jsou vybavené a pøirozené. Jetì jedno pøedstavení mám v pamìti
a hluboko u srdce: Havrane z kamene Jany Køenkové. Soubor tenkrát pøinesl divákovi velký proitek. Jednak volbou prostøedkù, které umocnily téma zajímavé pøedlohy, ale také zaujetím a nasazením celého souboru. Nemohu nevzpomenout Tracyho
tygra a Procitnutí jara Aleny Palarèíkové, nìkteøí mí áci dodnes na tato pøedstavení vzpomínají, také nìkterá pøedstavení Emy Zámeèníkové na mì pùsobila velmi
divadelnì, bývala jsem èasto zaskoèena témìø profesionálními výkony jejích ákù.
Zajímavou ukázkou práce v oblasti dìtského divadla bývala pøedstavení Mirka Slavíka. Pøicházel s novými pøedlohami, zaujatými a vybavenými dìtmi, novými reijními
nápady, to vechno originálnì a divadelnì.
Marcela Kovaøíková
JÁ BYL V OSMNÁCTI LETECH zamilován do dívky árky. Abych jí byl blí a mohl
s ní být èastìji, zaèal jsem s ní vést jakýsi dìtský oddíl. Pionýrský. Jí bylo sedmnáct
a potøebovala k sobì nìkoho plnoletého, to mi vyhovovalo. Na první jarní výlet do pøírody
si za ruku pøivedla svého chlapce a brzy oddíl opustila. Ty dìti na mì zbyly. Byl jsem
tehdy student strojní prùmyslovky a nemìl jsem k práci s dìtmi ani vztah, ani pøedpoklady,
ale nìjak jsem u toho zùstal. A dostala se mi do rukou kníka Josefa Mlejnka Dìti hrají
divadlo. Moc se mi líbila a myslím, e panu Mlejnkovi vdìèím za to dobré, co jsem snad
pozdìji i já v divadle hraném dìtmi pøedvedl.
Já jsem si na panu Mlejnkovi vdycky hroznì váil toho, e jako dlouholetý kantor dìti
dobøe znal a v jeho dramatických textech, které dodnes rád ètu, je to znát. Postavy v tìch
textech toti øíkají PRAVDU, je to jazyk a zpùsob mylení dìtí, které tu postavu vytvoøily.
A to je vzácnost, v divadle hraném dìtmi stejnì jako v divadle dospìlých. Jednou jsme
v Kaplici po jeho vystoupení prosedìli na jeho pokoji celý veèer. Já - mladé ucho, uèící
se první neohrabané kroky na divadle a on, k nìmu jsem tehdy vzhlíel jako ke svému
vzoru. Byl milý, trpìlivý a hlavnì - stranì lidský a obyèejný v tom nejlepím smyslu slo-

va. Ten veèer koukání do kroniky a povídání mi dal jako deset semináøù. Nesetkávali
jsme se èasto od té doby, ale rád na vechna ta setkání vzpomínám. A tak... pane Mlejnku, dìkuju. A promiòte...
Mirek Slavík
KDO MÌ NEJVÍC OVLIVNIL? Co znamená nejvíc? Vdy èasto je to tøeba jen jediná
vìta, poznámka, doporuèení..., které èlovìka nastartuje, naznaèí smìr. I takové uzlové
body jsou významné. Takto mi v roce 1983 paní Jana Vobrubová prozradila existenci
pøehlídek a semináøù v Mìlníce a v Kaplici. Samozøejmì, e pak bylo na mnì, jestli
se z naznaèeného smìru neztratím, jestli dokáu vyuít nabízených moností. Stalo se.
Kadoroènì jsem se úèastnila týdenních semináøù, bez váhání nastoupila do dvouletého
kvalifikaèního kurzu pro vedoucí dìtských souborù, vyhledávala dalí kurzy organizované napø. Jaroslavem Provazníkem. Díky skvìlým lidem, se kterými jsem mìla monost
se setkat, moje zaujetí pro divadlo hrané dìtmi se utvrzovalo.
Napøíklad mezi prvními to byla Eva Magerová-Polzerová, na jejím pohybovém semináøi jsme objevovali monosti i nemonosti promluvy tìla a nestaèili se divit, jakých krkolomností jsme schopni pod vlivem jejího tichého a laskavého hlasu.
Nebo jedineèná lektorka pro výuku techniky øeèi a hygieny hlasu árka tembergová-Kratochvílová. Kolik teoretických i praktických rad dokázala svým posluchaèùm pøedat pro metodiku mluvní výchovy - a s jakým humorem! Ké by bylo víc takových lektorù.
Nezapomenutelný byl týden (a kadé dalí setkání) strávený pod vedením obdivuhodné Milady Maatové. Ochotnì nám dávala nahlédnout do tajù svého umìní a tìdøe
se s námi dìlila o své zkuenosti. Navíc pøedstavení, která kadoroènì pøiváela
na celostátní pøehlídku Dìtská scéna, byla vdy nádherným záitkem pro diváky a úasnou
inspirací pro práci ostatních vedoucích dìtských souborù.
Nelze zapomenout na veselé i klopotné odhalování reijních pøístupù k pøedloenému textu
na semináøícdh Luïka Richtera a na pøínosné srovnávání výsledkù práce divadleních skupin.
A rozhodnì mì velmi oslovovalo a ovlivòovalo nìkolikaleté pravidelné setkávání
se vemi èleny KADD = Kruhu autorù dìtského divadla. Vynikající odborné vedení - Zdena Josková a Eva Machková - umonilo úèastníkùm ponoøit se do pøinesených pøedloh,
rozebrat je, vyhmátnout podstatu, vimnout si záludností. Myslím, e obì tyto moudré
dámy pomohly na svìt mnohým kvalitním dramatizacím a umonily èlenùm KADD vzájemnì se inspirovat.
Vichni zde jmenovaní i jen nepøímo zmínìní lidé z oblasti divadla hraného dìtmi
mají nìco spoleèného: nadení pro vìc, ochotu dìlit se o zkuenosti a poctivý pøístup
k této práci. Díky!
Azalka Horáèková
NA POÈÁTKU MÝCH DIVADELNÍCH ZKUENOSTÍ stojí Bohnická divadelní spoleènost a tehdy jetì amatérské divadlo AHA! v Lysé nad Labem. V prvním pøípadì mì
do budoucna oslovilo a ovlivnilo setkání s dramatoterapií a v druhém pøípadì velmi osobitá divadelní poetika, silná témata a absurdní divadlo.
Protoe jsem jako dítì ádným dramaákem neprola, moje první setkání s dramatickou
výchovou a dìtským divadlem jako takovým probìhlo a na divadelní fakultì AMU. Tady bych
mohla jmenovat mnoho pedagogù, ale pokud jde o hereckou práci s dìtmi a tvorbu inscenace
byla pro mne velmi inspirující práce Ireny Konývkové.
Ivana Sobková
KDY MI BYLO V ROCE 1959 svìøeno vedení Pirka, absolvovala jsem nìkolikadenní kolení pro pracovníky dìtských redakcí Èeskoslovenského rozhlasu. Vedoucím tohoto pracovního setkání byl Miloslav Disman. Nedozvìdìla jsem se tehdy jak hrát s dìtmi

divadlo. Nikdy ale nezapomenu, jak velmi Miloslav Disman zdùrazòoval, e je dítì ná
rovnocenný partner, kterého nelze zneuívat jen proto, abychom byli úspìní. Bylo pro mne
velké tìstí, e jsem se s Miloslavem Dismanem potkala na samém poèátku mé práce
s Pirkem a e jsem pochopila, e tu dìti nejsou pro mne - ale e jsem tu já pro dìti.
V roce 1967 na jedné z pøehlídek dìtských divadelních souborù pøila za mnou
po vystoupení Pirka Eva Machková. Øekla, e koneènì nala pøíklad pro své tvrzení,
e se dá s dìtmi pracovat jinak, ne nápodobou dospìlého divadla. O nezastupitelné
zásluze Evy Machkové pro celou oblast dìtského divadla psát nemusím. Tu bude zajisté
v této anketì hodnotit vìtina úèastníkù. I kdy mi nevysvìtlila jak hrát s dìtmi divadlo,
ukázala mi cestu od jedné skupiny dìtí ke vem dìtem. Nebo to ve podnìtné, co pøináí hraní divadla dìtem, by nemìlo být výsadou jen pro èleny dobøe vedených divadelních
souborù. To byl poèátek cesty od Pirka k dramatické výchovì (co není úplnì to nejsmysluplnìjí pojmenování - ale vy mi jistì rozumíte).
Nemohu také zapomenout na Zdenu Joskovou a její velmi inspirativní autorský semináø (líheò to mnoha dalích osobností). Ani na árku tembergovou, její kouzelné kalhoty, svìtýlko na hrudi a iroce otevøenou náruè pro vechny, kteøí potøebovali poradit - nebo
utìit. Ani jedna mne nenauèila jak hrát s dìtmi divadlo. Od první se mi dostalo mnoho
moudrých a cenných rad dramaturgických a dramatizátorských a druhá byla pøíkladem
toho, jak nezitnì milovat bliního svého.
V roce 1970 se mi dostal do ruky sborník kolní hry a výchova, pøipravený (jak jinak)
Evou Machkovou. Poprvé jsem se dozvìdìla, e Jan Amos Komenský byl také dramatik
a reisér. Nejen, e psal kolní divadelní hry, ale také je se svými áky v Lenì a v Blatném
Potoce uvedl na scénu. Kdy jsem si pøeèetla pøedmluvu ke kole hrou ze dne 24.
dubna 1654, nevycházela jsem z údivu. Vysvìtluje tu scholarchùm proè je divadlo výborným prostøedkem výchovy a e by mìlo být samozøejmou souèástí kolní výuky. Sálá
z ní laskavý pøístup k dìtem, jako k rovnocenným partnerùm. Co jetì dodat - e to bylo
v polovinì sedmnáctého století?! Nepoznáváte snad sami sebe ve výroku Jana Amose
Komenského, kterým se (ve snaze pøesvìdèit posluchaèe o dùleitosti hraní divadla
ve kole) pøiznává: Kdybych si nebyl dobøe vìdom, e je to vìc tak velmi uiteèná, nikdy
bych se byl nedal pøivést k tomu, abych se stal kvùli vaim dìtem znovu dítìtem. Bylo
mu edesát dva let a byl celým vzdìlaným svìtem uznávaným Uèitelem národù.
Jetì bych potøebovala potkat nìkoho, kdo by mne nauèil - JAK hrát s dìtmi divadlo.
Jindra Delongová
MÌLA JSEM SMÙLU, NEBO TÌSTÍ, kdy jsem na zaèátku padesátých let minulého století zaèínala pracovat s dìtmi? Byla to doba, kdy o práci s dìtmi v loutkovém divadle u nás neexistovala ádná literatura, nebylo se z èeho, ani od koho uèit. Na vechno
jsem musela pøicházet sama.
Pøesto si myslím, e jsem mìla spoustu tìstí. Tím prvním bylo úplnì náhodné setkání u nìkdy v mých tøinácti letech. Dostal se mi do ruky seitek se hrou pro kolní divadelní soubor. V pøedmluvì popisoval jistý pan uèitel, jak v jeho tøídì vznikal postupnì
koneèný tvar dramatizace Dvou Marièek V. Øíhy pøes øadu dìtských improvizací,
jak se nechal inspirovat jejich nápady a bezprostøedním slovním projevem, jak je støídal
v obsazování rolí. Jméno toho pana uèitele jsem bohuel zapomnìla - urèitì to byl výborný pedagog a s dìtmi si rozumìl. Ale to, co se mi tenkrát na jeho postupu zalíbilo, to
jsem nezapomnìla.
Dalím tìstím asi také bylo, e jsem byla zcela nepoznamenaná tradièními postupy
loutkáøù amatérù (ty by se byly s dìtským loutkoherectvím zrovna moc nerýmovaly),

ale e jsem se brzo k loutkám dostala z docela jiné strany - pøi studiu na brnìnské
VUP. Bylo to nejen pøi tvorbì hraèek a loutek, ale také v Ajdivadle - kolní pokusné
scénì u profesora K. Langra. Ajdivadlo bylo navzdory zaèínajícím padesátým létùm
umprumácky nekonvenèní, mladé a hledající. A já mìla dokonce monost si tam stvoøit
svou první loutkovou høíèku se vím vudy - od textu pøes loutky a po reii. Ale do Brna
jsem u pøila z ovzduí výtvarnì studentských recesí z jablonecké UP, kde jsem
jetì potkala poslední partu silných osobností. Patøil mezi nì budoucí známý sochaø
J. Seifert, malíø a ilustrátor K. Bene i budoucí èlenové libereckého loutkového divadla a posléze i Ypsilonky Karel a Jitka Novákovi, hlavní tahouni kolních veèírkù
MEVRO s výtvarnì-divadelnì-hudebnì-pìveckými výstupy. Tam jsem se napøíklad
poprvé setkala se stínohrou, která mì oslovila na celý ivot.
Pak jsem objevila Obrazcovovu knihu Herec s loutkou a ta se na øadu let stala mou
jedinou uèebnicí. A nesmím zapomenout ani na poetiku zaèínající Ypsilonky, její Encyklopedické heslo XX. století a Carmen nejen podle Bizeta jsem vidìla jetì za její liberecké éry èi na pøedstavení Draku z Hradce Králové i Severoèeského loutkového divadla
v Liberci o nìco málo pozdìji. Bez tìchto vech záitkù a inspirací by moje vlastní cesta
byla jetì mnohem pomalejí a klopotnìjí. I kdy nakonec asi stejnì podobná, protoe
jsem jiná být nemohla.
A mnohem pozdìji se pak zaèaly objevovat osobnosti, jejich práce s dìtmi mì oslovovaly a jistì také musely ovlivnit - postupnì R. Zezula, J. Oudes, J. Mlejnek, M. Maatová, J. Delongová, S. Pavelková, M. Slavík...
Ve skuteènosti mì ale pøi tom vem inspirovalo jetì mnoho dalího: nejen umìní
jevitní (divadlo, pantomima, balet), ale i film, hudba a literatura, výtvarné umìní
a na zaèátku hodnì i tzv. naivní umìní.
Ale nejvíc mì zøejmì inspirovaly a tedy i ovlivòovaly samy dìti. A já snad zase je.
Hana Budínská
OKAMITÌ SE MI VYBAVILA Soòa Pavelková, ale ta mì vlastnì ovlivnila - otevøela a v semináøích vedla - dramatickou výchovou a svým osobitým a divadlu blízkým zpùsobem práce. Její divadelní tvorbu s dìtmi jsem v té dobì nevidìla, jen o ní
èetla v záznamech.
Poprvé jsem se setkala s tvùrèím pøístupem v práci s dìtským divadelním souborem
u paní Jiøiny Kovaøíkové z Velké Hleïsebe (tedy nevím vlastnì, jak se to skloòuje). Její
poèetný soubor Bubliny tvoøily vechny dìti, které chodily do druiny velkohleïsebské
základní koly. Vzpomínám si na jejich zpracování Feldekovy Rùi ípkovic, pásmo básnièek Jiøího áèka nebo Ztracený klíè, který se dostal a na národní pøehlídku v Kaplici,
asi roku 1976.
O paní Kovaøíkové mám jen kusé informace. Studovala na praské konzervatoøi, byla
u E.F.Buriana, do Velké Hleïsebe odela za svým druhým muem. Znala jsem ji taky
jako hereèku mariánskolázeòského ochotnického souboru. Byla pro mì krásná dáma,
kterou dìti zboòovaly, byla pedagog, který dovedl celou kompletní druinu nadchnout
pro básnièky a divadlo. A dovést soubor i k divadelnímu tvaru, hodnému veøejné produkce. Její zpùsob práce vedl k pøirozenému dìtskému divadelnímu projevu. Rozhodnì by
stálo za to, probádat se ke konkrétnìjím a pøesným informacím.
Hana Franková-Hnilièková
TÌCH LIDÍ, KTEØÍ MÌLI A DODNES MAJÍ NA MÌ VLIV je hodnì. Nebudu jmenovat
vechny, ale jen první ètyøi a vezmu to popoøádku, jak to vechno bylo...

Poprvé jsem se s dìtským divadlem setkala v roce 1988 prostøednictvím videa. Bylo
to na semináøi dramatické výchovy v Ústí nad Labem. Fascinovanì jsem se dívala
na záznam inscenace Milady Maatové Stojí hruka z Kaplického divadelního léta 1986
a v duchu jsem si øíkala, e takovéhle úasné syntetické divadlo bych chtìla umìt dìlat
s dìtmi taky. Na tomto semináøi tehdy øekla Olga Velková - metodièka dìtského divadla
a dramatické výchovy - vìtu, která se mi vryla do podvìdomí: Kadý jsme jiný a vichni
nemùeme být paní Maatová. Zaènìte od toho, co umíte, co je vám nejblií, co vám
jde: od muziky, od pohybu, od loutky...
Zaèala jsem studovat dramatickou výchovu a jeden z prvních semináøù, který jsem
absolvovala v rámci Dìtského divadelního léta v Prachaticích v roce 1992, byl hudební
semináø s Karlem efrnou - skvìlým èlovìkem, muzikantem a loutkáøem v jedné osobì.
Bìhem týdenní intenzívní skupinové práce nad kníkou anglického spisovatel Paula Grovese Pan Cecil Brum a jeho dùm jsme se postupnì stali dramaturgy, textaøi, skladateli,
muzikanty, a jsme nakonec dospìli k pøedstavení. Pro mì to byl tenkrát úasný objev,
e jsem schopná sloit melodicky pùvodní písnièku se smysluplným, nebanálním textem. Byl to pro mì pomyslný odrazový mùstek, ke kterému jsem se vrátila o pùl roku
pozdìji, kdy jsem mìla v rámci studia v autorsko-dramatizátorském semináøi u Zdeny
Joskové napsat scénáø. Tak vznikly Hloupé pohádky a s nimi dìtský divadelní soubor
DDDD, který trvá dodnes.
Jana trbová
TÌCH OSOBNOSTÍ, které utváøely a utváøejí divadlo hrané dìtmi (lépe øeèeno
takové divadlo hrané dìtmi, které u povauji za kousek kumtu, ale taky za kus pozitivního ovlivòování vkusu a svìtonázoru dìtí), je samozøejmì víc. Já ale nemùu
mluvit o nikom jiném ne o Miladì Maatové, protoe jsem s ní proil deset let v LDO
ZU erotín v Olomouci a v podstatì vekerou dnení práci na dìtském divadle
nahlíím jejíma oèima. Zkouím si pøedstavit, co by øekla na dnení dìtské inscenace, co by udìlala jinak, jak by mluvila s vedoucími, nebo uèitelkami, jak by poradila,
aby zázrak sdìlení a sdílení pøedávaný dìtmi nìkomu (povìtinou starímu) opakovanì a vìdomì pøicházel.
Myslím, e její úspìnost v práci s dìtmi tkví v tvoøivém objevování své vlastní
pedagogické cesty. Objevování, zavrhování slepých ulièek a vytváøení vlastního systému u ní vdy bylo spojeno s velkou chutí bavit se s námi (dìtmi) tím, co právì
vznikalo, tím co mìlo autentickou hodnotu (atribut umìní?), ale co bylo jistým zpùsobem kultivováno, aby mohlo být opakováno (atribut pedagogický?). Milada mìla prostì velkou výhodu, e práci s dìtmi skuteènì proívala, chopila se jí jako velké ance.
Chtìla sobì dokázat, e v tomhle oboru jde skuteènì o múzické rozvíjení osobnosti,
nebo spí rozvíjení osobnosti pomocí múz. Kdy jsme v roce 1992 zkoueli v Olomouci rozjet DRDOL, jako festival dìtského divadla s rodièi, její mylenkou zdùvodòující tento poèin, bylo ovìøit, zda generace rodièù, kteøí chodili do ZU jako dìti,
mají k výchovì svých vlastních dìtí jiný pøístup (pozitivnì ovlivnìný ZUáckými
múzami). Ani nevím, zda si tehdy nìco potvrdila, nebo vyvrátila, ale jisté je to, e Miladì
kromì dobrých inscenací, lo o nìco navíc. Vnímala práci s dìtmi na divadelní inscenaci jako obor hodný zkoumání, studování, rozvíjení. Vidìla divadlo s dìtmi jako
nìco, co není jen milé a pøíjemné a vlastnì nikdy neuráející (protoe jsou to nae
dìti), ale co mùe mít velký význam.
Èili, kdy mám odpovìdìt, na to, kdo mì a èím oslovil, tak øíkám - je to Milada, protoe mi pøes divadlo hrané dìtmi ukázala, e má-li èlovìk nìèeho dosáhnout, má se koukat
na horizont... do dálky... na celou perspektivu.
Pavel Nìmeèek

KDO MÌ OVLIVNIL, OSLOVIL A ÈÍM? Nevím jestli se dá mluvit pøímo o ovlivòování
ale bezesporu jsem se na své cestì za divadlem hraným dìtmi setkala s lidmi jejich
nadení pro svou práci mì pøekvapovalo, ba uvádìlo v úas.
Tøeba setkání s Miladou Maatovou. Potkala jsem ji u jako dospìlá a v úplnì jiných
souvislostech ne je dramaák. Obèas jsem k ní chodívala, povídalo se o vem moném, co není nic zvlátního, ale zajímavé bylo, e po nìkolika vìtách se vdy hovor
stoèil na divadlo, které Milada se svými áky zrovna dìlá a na úvahy o tom vem dokola.
Myslela jsem si tehdy, e je to nádherné moci tak milovat svou práci, e se stane nedílnou souèástí veho o èem pøemýlí, a mít takovou práci, která ti tuto radost dopøeje.
Øíkala jsem si, e by bylo hezké mít v ivotì taky takové tìstí.
O nìco pozdìji, kdy u jsem se vydala hledat své tìstí, setkala jsem se s Luïkem
Richterem. Nejdøíve jen s pøedstavením, jeho název si u nepamatuji, ale útrky obrazù
a proitky, které mi pøinesly, mám uchované dodnes. Pak jsem potkala Luïka jako lektora, porotce, uèitele na DAMU a opìt i jako herce. I u nìho jsem objevila nìco podobného, tomu, èím mì pøitahovala Milada. Bral a bere vechno co kolem divadla dìlá úplnì
vánì a doopravdy. Nauèila jsem se od nìj jak pøemýlet o inscenaci, do které se chci
pustit, ale hlavnì jsem díky Luïkovi pøila na to, jak je dùleité mít nìkoho, kdo vám
zcela otevøenì poví, s èím je v pøedstavení vámi vytváøeném potøeba jetì pracovat.
Lidí, kteøí se pohybují kolem dìtského divadla a dìlají ho dobøe jsem potkala samozøejmì spoustu, ale Milada a Ludìk byli první...
Ivana Nìmeèková
MOJE ODPOVÌÏ NA ZADANÉ OTÁZKY je spíe historií. Vdy jsem se zabýval
loutkovým divadlem hraným dìtmi u v osmdesátých letech minulého století.
V teoretické oblasti mne ovlivòovalo setkávání s Evou Machkovou a jejími kolegynìmi Zdenou Joskovou, Soòou Pavelkovou a Janou Vobrubovou. Poznali jsme se v Lidové
konzervatoøi Východoèeského kraje, ale setkávali se i v rùzných porotách i pøi jiných pøíleitostech. Rád jsem vyuíval jejich zkueností.
V praktickém divadle bych rád pøipomenul Josefa Mlejnka a Miladu Maatovou, kterých
jsem si velmi váil. Josefa Mlejnka pro jeho prùkopnickou cestu a dlouholeté hledání zpùsobù
práce s dìtmi. Obdivoval jsem jeho zpùsoby práce a ulechtilost, s jakou s dìtmi pracoval a je
kultivoval. Jeho inscenace vdy nesly výrazné rysy divadelnosti, ke které vemi prostøedky
smìøoval a o ní usiloval, ani by zanedbával výchovu k dovednostem. Podobnì jsem si váil
Milady Maatové pro její jemnou noblesu a lidskost, kterou projevovala ve vìcech divadelních.
Její loutkové inscenace nesly nejen znaky hravosti, ale hlavnì zvlátní specifický humorný
nadhled na zvolenou látku. Také její inscenace se vyznaèovaly výraznou divadelností, specifickou poetikou a pøesným temporytmem, vdy v souladu s pøedkládanou látkou a s monostmi
úèinkujících dìtí a jejich dovednostmi. Oba jmenovaní, výrazní pøedstavitelé autorského divadla, autoøi divadelních her i metodik pro tvoøivou práci s dìtmi, hojnì publikovali a pøedávali
nezitnì výsledky svých poznání. V práci s dìtmi uplatòovali kadý své pojetí a své zpùsoby
práce, ale oba smìøovali ke stejnému cíli. Osobitou formou k ucelenému divadelnímu tvaru.
Pepa Mlejnek citovìji a Milada Maatová pragmatiètìji, oba vak s respektem ke svým svìøencùm. Pøedjímali svoji dobu. Za mnohé jsem jim vdìèen a rád vzpomínám na setkávání
s nimi.
Jan Merta
PØEDEVÍM SEM PATØÍ vichni ti, kteøí v 80. letech pro mne stáli na poèátku dramatické výchovy u nás. Na prvním místì je bezesporu Eva Machková. Oslovuje a ovlivòuje
svou osobností, znalostmi, názory, publikacemi neustále. K ní pøidám dalí jména: Soòa
Pavelková, árka tembergová, Zdena Josková, Jindra Delongová, Milada Maatová.

Rozvíjeli nai dramatickou výchovu v semináøích, vyuèovali v lidových konzervatoøích,
podíleli se na procesu svou publikaèní èinností. Své místo mezi nimi zaujímají ti, kteøí
pùsobí nadále v souèasnosti: Jaroslav Provazník, Ludìk Richter. Tvoøivostí mì oslovovaly èi oslovují inscenace z dílny Mirka Slavíka, Emy Zámeèníkové, Luïka Richtera,
Aleny Palarèíkové Tìí mì, e mezi tìmi mladími se v poslední dobì objevují jejich
pokraèovatelé.
Libue Hanibalová
ZDENA JOSKOVÁ pro její jasnì formulované nejen dramaturgické názory.
Hana a Stanislav Nemravovi
PANÍ JINDRA DELONGOVÁ
O Paní (tak ji stále oslovují dnení i bývalí èlenové brnìnského divadelního souboru
Pirko, ale i my, její spolupracovníci ve Studiu dramatické výchovy Labyrint) se toho napsalo u hodnì. Oceòují se její pùvodní dramatizace dìtské literatury, metody práce
s dìtmi, znalost díla J. A. Komenského. Mnozí se s ní setkali na rùzných dílnách
a semináøích, znají ji také studenti z Pedagogické fakulty MU a Ateliéru DV DiFa JAMU.
Nejen, e se o ní uèí jako o zakladatelce dramatické výchovy u nás, ale stále jim pøedává
s neuvìøitelnou energií své zkuenosti i nadení.
Paní Jindru Delongovou znám od svých sedmi let. Vechny, kteøí umí s dìtmi udìlat divadlo obdivuji, já to neumím a utìuji se tím, e jsem snad dobrá uèitelka dramatické výchovy. Zrovna se se studenty zabýváme projektovým vyuèováním a jeho místem
v Rámcovém vzdìlávacím projektu pro Základní koly. Pøi proèítání brourky Pohledy projektová metoda ve kole i za kolou (IPOS ARTAMA ve spolupráci se Sdruením
pro tvoøivou dramatiku, Praha 1993) mne napadlo - tímhle vím jsme v Pirku s Paní
Delongovou proli pøi pøípravì i realizaci kadého pøedstavení!
Cituji - Projektová metoda navozuje:
- cílenou uèební èinnost, promylenou a organizovanou,
- intelektovou (teoretickou) i ryze praktickou,
- vyhovující potøebám a zájmùm ákù, ale té pedagogickému rozhodnutí uèitele,
- koncentrovanou kolem urèité základní ideje,
- zamìøenou prakticky a smìøující k upotøebitelnosti v ivotì,
- pøináející zmìny v celku osobnosti áka (zvl. cestou zkuenosti),
- za kterouto èinnost ák (áci) pøejímá (pøejímají) odpovìdnost - konec citátu.
Ve zmínìné brouøe je také divadelní projekt mé kamarádky z Pirka - Dany Svozilové, která u tu s námi není. Popisuje zde pøípravu dìtského pøedstavení Na jednom
stromì - snad nejkrásnìjí divadlo, které jsem kdy vidìla (Dìtské divadelní léto v Prachaticích 1992).
Na závìr bych chtìla Paní Delongové podìkovat a zastavit se u bodu upotøebitelnost v
ivotì. Domnívám se, e jsem si díky ní, souboru Pirko a dramatické výchovì, nala vechny
ty kamarády, bez nich... no, u jsem trochu sentimentální.
Jarmila Dolealová
TAK O TÉHLE ODPOVÌDI nemusím dlouho pøemýlet. Nejvíc mì oslovili, a ani to
moná tuili i ovlivnili, dva lidé: Irena Konývková a Mirek Slavík. Spoleènì tím,
e od okamiku, kdy jsem vidìla první pøedstavení jejich dìtí, se mi spojila moje pøedstava dobrého dìtského divadla se skuteèností - prostì jsem vidìla, e to jde. U Ireny obdivuji vybavenost jejích dìtí a vlastnì i orientaci v literatuøe, divadlo, které dìlal Mirek mi
bylo jetì blií svou autentièností, obyèejností a pøirozeným projevem dìtí - vypadalo
to vdycky skoro jako by vznikalo pøímo na jeviti a ke vemu bylo interpretùm jakoby

uité pøímo na míru. Ovlivnili mì oba tím, e jsem dostala chu zkusit taky s dìtmi dìlat divadlo, e jsem si pøeèetla vechno dostupné, co ti dva kdy napsali a øadu jejich zkueností, které
mám dokreslené mnoha jejich pøedstaveními, jsem zaèala dle svých moností vìdomì uplatòovat ve své práci (a u ohlednì cesty k divadelnímu tvaru èi rady, jak udret pøedstavení ivé
apod.). Od té doby mì oslovili a ovlivnili i dalí: Hanka Franková (divadlem se støedokoláky),
Jana trbová (hudebností i èistotou tvarù), Dana Jandová atd.
Hana vejdová
PRVNÍ ZAJÍMAVÉ PØEDSTAVENÍ HRANÉ DÌTMI (po vech tìch oukách a ocáscích
a ilajících dìtech) jsem vidìla v roce 1984. A reíroval ho Vladimír Dìdek. Jeho první
a poslední pøedstavení hrané dìtmi. Do té doby jsem se o divadlo hrané dìtmi nezajímala. Ale protoe v naem divadelním amatérském souboru se zaèali mnoit potomci a bylo
dobré je nìjak zapojit, dostal Vladimír nápad, e s nimi udìlá pøedstavení. Ani by kdy
s dìtmi pøedtím pracoval, ani by vìdìl, co je to dramatická výchova, ani by znal nìkoho
z osobností, které v té dobì profilovaly rodící se obor. Sebral kupu dìtí ze souboru
a z ulice a normálnì zreíroval inscenaci. Byl natolik osvícený, e vypátral text, na který
by dìti staèily (Mlejnkùv Koráb Racek) a pøedstavení uvedl dokonce na jakési pøehlídce,
kde tehdy byla i Eva Machková a Soòa Pavelková a po pøedstavení zaèaly diskusi slovy
pane Dìdku, kde jste se vzal? To byla jetì doba, kdy se nehodilo pouívat v dìtském
divadle termín reisér a reírovat, kdy se objevovaly pøevánì dvoreèky a dìti na jeviti
si pøedevím hrály. Vladimír byl skvìlý reisér amatérského divadla a mìl pøedevím
úasný cit pro herce. A stejný cit mìl pro herce (chcete-li hráèe) dìtské. Pøesnì vycítil
jejich monosti a dokázal vybudovat pøedstavení, ve kterém se volnì a svobodnì dokázali pohybovat, chovat i jednat s nasazením a opravdovostí. Pro mì tedy osobnost divadla hraného kýmkoliv je Vladimír Dìdek.
Jiøina Lhotská
S ODSTUPEM ÈASU, bude to 15. let co pracuji jako uèitelka LDO ZU, se mi snad
o nìco lépe daøí dívat se na práci, kterou dìlám z vìtí perspektivy. Díky tomuto pohledu
pociuji vdìènost za to, e mi bylo dáno takto si vydìlávat na vezdejí chlebík.
V dobì studií jsem dávala dohromady jakousi kolní práci na téma vztah mezi ákem
a uèitelem. Tehdy mi poprvé pøila na mysl zvlátnost toho, jak málo umíme ocenit (zejména asi my, dìti totality) sami sebe, a jak je tato schopnost dùleitá pro sebepojetí
a sebepøijetí a následnì pak pro hlubí porozumìní vztahùm mezi lidmi.
Vyuívám proto této pøíleitosti, abych zde vyjádøila svùj vdìk jak vem tìm lidem,
kteøí mi toho tolik pøedali ze svého uèení, tak také sama sobì za trpìlivost, odvahu
a vytrvalost, bez nich v dané sféøe není moné dobøe pracovat a snad ani obstát.
Z uèitelù, kteøí se mi s nevední péèí vìnovali, dovedli mne zaujmout a pøizvat
ke spolupráci v oblasti dìtského divadla, èi oblastech, které dìtské divadlo obohacují,
bych zde ráda pøi této pøíleitosti uvedla osobnosti, jakými jsou pro mne: Jindra Delongová, Jaroslav Provazník, Ljuba Fuchsová, Dana Svozilová, Silva Macková, Radek Bala
ml., Milada Maatová, árka tembergová, Ludìk Richter, Tomá Kolafa, Zdenka Kratochvílová, Jan Císaø, Ale Bergman, Daniela Fischerová, Ivan Vyskoèil, Milada Smrèková...
Konkrétnìji pak z toho co mi tito lidé nabídli a pøedali. Napø. to, e zvládnutí øeèi,
pohybu, rytmu, dynamiky je pro divadlo naprosto nezbytné. Pochopení souvislostí
s dramatickou výchovou, dìjinami divadla. Znalost toho, co je to dramaturgie a reie,
co je a není herectví, jak dùleitá je pro hraní divadla spontaneita a radost z tvorby.
Jak se vyplácí znalost nonverbální komunikace, orientace v literatuøe a hudbì,
jak dùleité je pracovat pokud mono pøesnì a preciznì, a jak dùleité jsou znalosti
z oboru dìtské psychologie...

Tak jetì jednou, milí moji páni uèitelé, za vechno moc pìknì dìkuji a s láskou na vás
vzpomínám.
Bohumila Plesníková
KDO MÌ NEJVÍC OVLIVNIL A ÈÍM?
Miroslav Disman - v èasopisu Komenský (kolem roku 1960) jsem se dovìdìl, e zaèínal
jako uèitel malotøídkáø na pokusné kole, kde pouíval øadu progresivních metod a to byl pøíklad pro zaloení tìovského dìtského loutkáøského souboru. Pozdìji to byla jeho práce
o prùzkumu vlivu divadla na dìtského diváka, která byla inspirací pro práci tzv. dìtské poroty
na festivalu Skupova Plzeò a zpracování metod prùzkumu a hodnocení pøedstavení pro dìti.
Nejvíce na mì zapùsobilo osobní setkání s M. Dismanem na semináøi vedoucích dìtských
divadelních souborù v Chebu. V rámci semináøe jsme mìli také práci se skupinou chebských
dìtí. Pan Disman zaèal první, byl starí a zkuenìjí, já jetì zajíc. Jeho práce s dìtmi
se nevydaøila. Mìl jsem stralivý pocit a strach, jak dopadnu. Z pozorování práce pøedchùdce
jsem se rozhodl improvizovat a zaujmout prací s pøedmìty na téma o elvì Albìtì Krunýøové. Dìti byly jako vymìnìné. Pan Disman mi o pøestávce podal ruku a blahopøál k výsledku.
Zaèal mi tykat a pøál si, abych tykání opìtoval To bylo nejvìtí vyznamenání. O pøestávkách
jsme spoleènì probírali pøíèinu jeho neúspìchu - pouèné. Pak byla vydaná jeho bílá kníka
Receptáø dramatické výchovy a pro mì se stala nepostradatelnou pøi dramatické výchovì
dìtí i na mé poslední taci na speciální kole pro neslyící dìti.
Hana Budínská - její semináøe, vystoupení jejích souborù, diskuse po pøedstaveních,
èlánky na stránkách Loutkáøe v rubrice Dìtské loutkové divadlo a spolupráce na této
rubrice byly inspirací pro dalí práci.
Eva Machková - èlánky v Divadelní výchovì, její zásobník dramatických her
a improvizací, pøeklady o dramatické výchovì a setkávání v porotách na soutìích, zanechávaly øadu inspirativních podnìtù.
Soòa Pavelková - její Støepinky, úspìná hra, diskuse pøi naem setkávání v rámci
dìtského divadla i pøi práci v LDO LU.
Milada Maatová - kadé její pøedstavení bylo pro mne pouèením.
Jana Vobrubová - její perfektní dikce, vlídné jednání a obrovské zaujetí pøedat co nejvíce
zkueností druhým (vedli jsme spolu jeden semináø v Kaplici), je nezapomenutelné.
Zdena Josková - perfektní, pøesné a výstiné poznámky k jednotlivým pøedstavením - vdy jsem se jí obdivoval.
Josef Mlejnek - trochu se na nìj zapomíná, ale jeho pøedstavení a èlánky v Mladé
scénì pøináely vdy nìjaké pouèení pro práci s dìtmi. Perfektní pan uèitel.
Rudolfa Zezulu a árku tembergovou jsem vynechal jen proto, abych dodrel limit
poètu øádkù.
Jiøí Oudes
PROTOE SE POVAUJI ZA NÌKOHO, kdo divadlo hrané dìtmi (a omezení
na divadlo hrané dìtmi mì trochu svazuje, chápu obor, který nazývám divadlo a výchova,
jako divadlo s neprofesionály, tedy tìmi, kteøí pro divadelní profese nebyli vzdìláváni
a kteøí se divadlem nehodlají ivit, ale jen bavit) dìlal, dìlá a dokonce uèí, jak dìlat, pak
mì asi nejvíce ovlivnili ti, se kterými jsem mìla monost diskutovat, pøít se, argumentovat, vysvìtlovat, zdùvodòovat, hájit a hledat tak sama sebe jako pedagoga, divadelníka, èlovìka Take to nebude o tom, kdo z lidí kolem divadla hraného dìtmi mì nejvíce
ovlivnil, ale kdo mì jako nìkoho, kdo se divadlem hraným neprofesionály (tedy i dìtmi)
jaksi iví, øeknìme profesnì ovlivnil.
Patøí mezi nì vichni èlenové porot a lektorských sborù, vedoucí semináøù a dílen,
se kterými jsem se setkávala jako vedoucí souboru dìtí a mládee i jako èlenka skoro

dospìlého souboru. A vedoucí souborù, se kterými jsem zase já jako èlenka porot
a lektorských sborù, vedoucí semináøù a dílen mìla a mám monost setkávat. Tyto diskuse nad konkrétními inscenacemi, nad konkrétní prací hodnì pomáhaly a pomáhají
vytváøet vlastní názory na neprofesionální divadlo a vlastnì na divadlo vùbec.
Hodnì pro mì znamenal pøíchod na Divadelní fakultu JAMU. Lidé ve kole, divadelníci profesionálové, ti od opravdového divadla, mì zpoèátku svým spíe odmítavým
postojem nutili k vysvìtlování, obhajování a nìkdy i k ostøejí konfrontaci (ne, dramatická výchova není, e si dìti nasadí kuklièky se zvíøecími ouky a hrají divadlo, pane profesore). Pozdìji, kdy se názor na ná obor díky prezentovaným výsledkùm docela radikálnì
promìnil, jsem mìla a mám to tìstí podílet se na spoleèném hledání podoby souèasného divadla v celé jeho íøi (tedy vèetnì divadla neprofesionálního) a na hledání zpùsobu, postupù, metod, jak tomuto umìní uèit. Za vechny bych jen ráda pøipomnìla Pány
Profesory (pány a profesory s velkými P) Josefa Karlíka a Boøivoje Srbu. Povauji se svým
zpùsobem za jejich aèku a velice si váím pøátelství, kterým mì poctili. A své vrstevníky
profesory Václava Cejpka a Petra Oslzlého. Václavovi jsem vdìèná za nesmírnou vstøícnost a podporu, odbornou i lidskou, naemu oboru i mnì osobnì, za víru v obor a jeho
právo na existenci a rovnocenné postavení po boku ostatních divadelních oborù na fakultì,
Petrovi za vechno to laskavé vtipkování, pièkování a jemné provokace na adresu mou
i oboru jako takového.
Pak jsou tu vichni ti, kterým se øíká v jiném oboru neznámý vojín. Lidé, kteøí nemají
s divadlem hraným dìtmi a s divadlem vùbec ádnou spojitost, kteøí se ale zajímali o to,
co dìlám a nutili mì hledat vysvìtlení co vlastnì, proè vlastnì, k èemu je to dobré, proè
to má být dokonce obor na vysoké kole.
Nejvíc ze vech to ale jsou mí nejblií a zejména ty tøi z nich, se kterými mì
kromì úzkého pøíbuzenského svazku pojí i spoleèná profese. Nejdøív to byla a poøád
je moje maminka (Jindra Delongová - pozn. red.). Jak jsem pod jejím vedením vyrùstala v souboru Pirko z dítìte v zaèínající praktikantku, samostatnou vedoucí
a v hlavní vedoucí Pirka, hledala jsem svou vlastní cestu, a to se samozøejmì neobelo bez sporù, konfrontací, no, i tìch hádek. A teï mì nejvíc ovlivòuje má dcera
Radka. Pøevzala roli partnera pro diskuse (a musím pøiznat nìkdy i ponìkud ostøejí)
a teï je ona tou rebelkou, kterou jsem byla kdysi já ve vztahu ke své mamince. Teï je
to ona, kdo klade nepøíjemné otázky a nutí mì hledat na nì odpovìdi. Pomáhá mi to
znovu hledat øeení, nespokojit se s tím, e to tak vdycky bylo, e se to tak pøece
vdycky dìlalo Mezi mé tøi osobnì a profesnì nejblií a pøíbuzné patøila a vdycky
bude patøit Dana Svozilová. S Danou jsme spoleènì budovaly napøed (a prùbìnì)
Pirko, pak první støedisko dramatické výchovy u nás v Brnì v Luánkách, pak ateliér
dramatické výchovy na Divadelní fakultì JAMU, pak støedisko Labyrint v Bohunicích. Spoleènì jsme také udìlaly dvì pøedstavení v Pirku. Spoleènì jsme vymýlely
a vedly lekce dramatické výchovy pro koly, spoleènì uèily na Divadelní fakultì. Vìtinou v naprosté shodì a souznìní, ale také v diskusích, které nìkdy nemìly daleko k hádkám. Ale tìm plodným, ve kterých jsme si ujasòovaly postoje a názory.
Pøestoe Dana u tady není, nae diskuse, spory, hádky pokraèují jaksi dál. Èasto
se pøistihnu, e svá rozhodnutí pomìøuji tím, co by tomu øekla Dana, jak by to rozhodla ona, v duchu se s ní i hádám, vysvìtluji, argumentuji.
Napadá mì spousta dalích jmen, tváøí. Ale stanovený rozsah odpovìdi (u i tak o hodnì
pøekroèený) by nestaèil ani na pouhý výèet jmen. A mohla bych na nìkoho zapomenout.
Tak na ty dalí jako øádky patøí vichni, se kterými jsme se setkala a kteøí sami nejlépe ví,
e se mi snaili pomoci, nìjak popostrèit, nasmìrovat...
Silva Macková

KDO Z LIDÍ kolem divadla nejvíce ovlivnil mou tvorbu s dìtmi? Tìila jsem se, e si
úvahu na tohle téma uiju, budu moci zavzpomínat na lidi mnì milé, popøemýlet si
o spolupráci s nimi... Dopadlo to ale jinak. Hodnì po termínu, zavalena prací narychlo,
z jedné vody valím odpovìï... Vìra Pánková, Honza Roubal, Ludìk Richter, Eva Machková, Jiráskùv Hronov.
Vìra, moje uèitelka v dramáku, mì uèila hereckým dovednostem - vnímat partnera
a podnìty, které do dramatické hry i do hry pøi pøedstavení pøináí, jednat pravdivì
ve zvoleném ánru, trénovala moje rytmické, mluvní a pøednesové schopnosti...
Honza Roubal mì pøivedl k autorskému divadlu, pomohl mi objevit spoustu výborných knih, uèil mì pøemýlet o divadle. Inscenace, které jsme s ním vytvoøili, byly pro mne
tìmi nejdùleitìjími v mém divadelním ivotì.
Ludìk Richter mì uèil reii na roèní lidové konzervatoøi a na nìkolika jiných semináøích. Pozdìjí studium výchovné dramatiky na DAMU pak pro mì znamenalo ji jen jakési utøídìní èi ujasnìní si nìkterých vìcí. Gró mi poskytl Ludìk. Dodnes povauji jeho
výuku reie - perfektnì propracovaný systém neustále spjatý s praxí - za své nejvyí
reijní vzdìlání.
Pokud se týká studia na DAMU nejvíc dìkuji Evì Machkové, která mì uèila o divadle
a dramatické výchovì psát. Hodnì mi pomohla pøi napsání diplomové práce, je byla
pozdìji publikována.
A 18x Hronov? Stovky pøedstavení, dlouhé diskuse o divadle, nìkolik výborných semináøù... Dnes se nechám ovlivòovat pøedevím svými áky a kolegynìmi Ivou Nìmeèkovou
a Magdou Johnovou a Vámi, kolegové dramaáci, divadelníci...
Alena Palarèíková

HANÌ BUDÍNSKÉ...
...byla udìlena za celoivotní pøínos k rozvoji dìtského loutkového divadla cena
ministra kultury v oboru dìtských estetických aktivit pro rok 2006. Pøedána bude 20.
èervna na Dìtské scénì v Trutnovì. Blahopøejeme a tìí nás to o to víc, e se tak
stalo na návrh Spoleèenství pro pìstování divadla pro dìti a mláde DOBRÉ DIVADLO DÌTEM.
Hana Budínská je zakladatelkou tvoøivé loutkáøské práce s dìtmi na bázi komplexní estetické výchovy a pozdìjí dramatické výchovy v Èeskoslovenské republice. Sama vychovala øadu osobností a u pro loutkové divadlo (napø. Jiøího Vyohlída,
protagonistu hradeckého Draka) èi pro úplnì jiné, nìkdy i zdánlivì nesouvisející obory,
pro nì je vak vybavila vnímavostí, pøedstavivostí, fantazií a tvoøivostí a øadou dovedností a schopností øeèovými poèínaje a výtvarnými konèe. K výchovì tisícù dalích pøispìla svou èinností publikaèní a vzdìlávací.
Narodila se 25. dubna 1933 v Havlíèkovì Brodì. Absolvovala Vyí kolu umìleckého prùmyslu v Brnì u profesora Karla Langra. Tady se také roku 1952 ve kolní
pokusné scénì Ajdivadlo aktivnì zapojila do loutkového divadla nejprve jako loutkohereèka, pozdìji i jako výtvarník a reisér vlastní loutkové høíèky Budulínek. Roku
1954 se stala vedoucí loutkáøského úseku oddìlení estetické výchovy Ústøedního
domu pionýrù a mládee Julia Fuèíka v Praze (té DPM JF, ÚDDM JF, po roce 1989
Institut dìtí a mládee), kde a do odchodu do dùchodu roku 1992 tøicet osm let vedla loutkáøské krouky a soubory dìtí a mládee, v nich byla zároveò i citlivým reisérem, scénografem a pedagogem.

Napsala øadu loutkových her, høíèek a adaptací, èasto za spolupráce kolektivu
dìtí. Jak to u enských autorek bývá, její hry mají nìkdy ponìkud mìkèí dramaturgickou stavbu se sklonem k lyrizaci, ale jsou cítìny výraznì výtvarnì a vdy (stejnì
jako její inscenace) výraznì respektují monosti daného vìku, vycházejí z nìj
a nabízejí mu tvoøivé uplatnìní i nosnou mylenku. Uspoøádala nìkolik výstav koláí,
prací s papírem, pøírodními materiály a tìstem, batik a kreseb (Divadlo v Nerudovce,
mìlnická Galerie ve vìi, Loutkáøská Chrudim...). Napsala nespoèet èlánkù (mj. rubrika Ès. loutkáøe Co divák neuvidí), publikaci Odznak odbornosti Loutkáø a se Soòou
Pilkovou stále inspirativní Ètyøi barevné kapky (Mladá fronta 1978, resp. 1979), dále
metodickou brouru Zájmové krouky loutkového divadla (ÚDPM JF 1977) a kartotéku
her a cvièení, kterou dodnes opakovanì vydává Artama pod názvem Hry pro est
smyslù a øadu dalích publikací. Vedla mnoho semináøù na Loutkáøské Chrudimi i jinde
a ètyøi roky uèila i na katedøe výchovné dramatiky DAMU. I dnes, ve svých 73 letech
je èinná pøi rùzných konzultacích a také literárnì a výtvarnì.
Na Loutkáøskou Chrudim se dostala poprvé roku 1961 a od té doby zde v prùbìhu
28 let hrálo 5 jejích dìtských a mládenických skupin 12 inscenací, z nich nejúspìnìjí byly v letech 1961-1970 Pohádka o malém jekovi, Hra pro zalezlíky, Pozor nebezpeèí!, Pohádka o dvou O a Komedianti. Kdy zejména od druhé pùle sedmdesátých let zesílila snaha pøenést dìtské loutkáøské inscenace na Kaplické divadelní
léto a pozdìji na Dìtskou scénu, prosadila se Hana Budínská se svými 11 inscenacemi i tady.
Hana Budínská se vdy snaila o divadlo ivé, souèasné, tvoøivé. Je jednou
z prvých - a na pùdì èeského loutkáøství vùbec prvou - kdo u nás objevovali, rozpracovávali a uplatòovali nové zpùsoby práce s dìtmi a mladými lidmi, a tím i nové inscenaèní pøístupy. Metodami komplexní estetické výchovy a v jejím rámci dramatické
hry H. Budínská nejen vychovala øadu samostatnì myslících lidí, ale pøinesla i oivující
vklad do vývoje èeského loutkáøství a to ne jen dìtského.
Ludìk Richter

MINIRECENZE
DIVADELNÍ SPOLEÈNOST KEJKLÍØ Praha: Snìhová královna (autor H. Ch. Andersen, dramatizace a reie L. Richter)
Pozvali jsme si do naí koly soubor Kejklíø. Jsem u zvyklá na kvalitní a neotøelý
výkon této herecké dvojice. Nìkolikrát jsem zhlédla Tøi zlaté vlasy dìda Vevìda,
znám moc dobøe K èemu jsou mosty pøes øeku. Tentokrát soubor ve dvou lidech zahrál klasickou pohádkou Snìhová královna. Dìti, jich bylo zhruba pìtaosmdesát,
byly po celou dobu pøedstavení soustøedìné a pozorné a následná reflexe potvrdila,
jak moc je výkony hercù ovlivnily. Obdivnì jsem sledovala, jak jeden scénografický
nápad stíhal dalí, loutky vyøezané samotným hercem Luïkem Richterem byly v kvalitì
mistrovské a kouzlo jejich pùsobení bylo právì v jedineènosti, kterou oplývaly. Charakter loutky se umnì snoubil s jejím výrazem ve tváøi, take jste jen pøi troe fantazie mìli dojem, e loutka opravdu mluví. Pøiznám, e z dìtství si nesu bøímì neoblíbenosti Andersenovy pohádky o zlé královnì, která ranila støípkem ledu Káje.
Tehdy jsem vidìla kreslenou pohádku v kinì a pùl roku jsem se budila hrùzou. Ale tato
inscenace mì k pohádce vrátila zpìt. Tak hodnì nápadù a zase nìkdy na shledanou,
Kejklíøi. (HD)

TØI

MIDIRECENZE

DIVADLO MRSA PRSA Kouøim: ...a ochraò nás pøed elmou! (autor a reie
Martin Drahovzal)
Pùvodní hra vedoucího souboru inspirovaná východisky typu Kladiva na èarodìjnice rozvíjí sloitou sple vztahù, motivací a linií, mezi nimi dominuje zaatá nenávist vùèi tomu, kdo se odliuje, zrazená láska a snaha lásku získat èi udret
za jakoukoli cenu vèetnì znièení rivala, chamtivá ambicióznost, ale také snaha vzdorovat lidské netolerantnosti a záti.
Sama inscenace je pak zaloena na vnitønì pøesvìdèených a co do herecké techniky zvládnutých výkonech skupiny mladých hercù (zejména je tøeba zmínit pøedstavitelku kováøky), do jejich výbavy patøí i schopnost partnerského jednání. Jim slouí
i jednoduchá scénografie s dvìma výkryty po stranách a ústøedním víceúèelovým objektem - vysokým praktikáblem, který je jak úkrytem vyvreného sirotka Zuzany, tak
kazatelnou faráøe i inkvizitora.
Inscenace má i své rezervy a nedotaenosti èi nedostatky. U zmínìná sple vztahù, motivù, linií je pøíèinou jisté dramaturgické roztøítìnosti: pøi honbì za mnoha
zajíci nìkteøí obèas unikají, a pøíliná polytématiènost brání, aby se nìkteré z témat
stalo plnì úèinným.
I vinou této mnohosti nìkteré postavy nejsou dùslednì dreny èi pøi zmìnách dostateènì motivovány: faráø i inkvizitor chvílemi jednají jako èestní a citliví lidé, jindy
jako bezcitní manipulátoøi a bezohlední sobci, sledující jen svùj cíl, také zmìna
v chování milence-rychtáøe není motivaènì vysvìtlena, v dùsledku èeho nevíme,
jaký je a proè...
Ne zcela jasná je prehistorie: co se to stalo pøed patnácti lety, proè dolo
k nespravedlivému honu na matku nalezeného dìvèátka a hlavnì jakou roli v tom
hrál inkvizitor.
Klady vak rozhodnì pøevaují. K ji jmenovaným je tøeba pøidat jetì vìdomì
vedenou stylizaci hereckého projevu i celku jevitních obrazù. Snad právì v jejím
dùslednìjím dotaení, spojeném se zjednoduením jednotlivých charakterù a typù,
jako i v odstranìní zavádìjících motivù (napø. zestádòování farníkù) a naplnìní tìch,
které chybìjí, by mohlo spoèívat øeení zmínìných nejasností. Ji teï vak jde
o velkou, ucelenou divadelní práci s mnoha dobøe zvládnutými slokami. (LR)
DIVADLO ZAZELENA UTRENÁ ZU Nové Straecí: Noèní mùry (autor Diane
di Prima, reie Iva Dvoøáková)
Osm textù beatnické autorky Diane di Prima je sledem noèních mùr - dìsivých
obrazù necitlivosti a krutosti mezi lidmi - odstartovaným vypravìèèiným nechtìným
otrávením se plynem a vygradovaným a k závìreènému povzdechu To bolí, bejt
zavradìná!
Nejde o pásmo textù - nato o pásmo recitaèní. Prostorové, pohybové, mimické
i hlasové prostøedky samostatnì doplòují, posouvají, dotváøejí i pøetváøejí texty, je
jsou komponovány do gradované stavby. koda jen, e ona gradace je v zatím dosti
lineární - pravidelnì a tudí oèekávatelnì vzestupná; plastiètìjí vývoj s peripetiemi
uvolòování a opìtných zesílení by pomohl nejen úèinku, ale i zøetelnìjímu sdìlení
vývoje a zacílení celku - odkud kam to jde, jaký vývoj hrdinèino setkávání s noèními
mùrami prodìlává a k jakému výsledku dojde.

Vypravìèka není jediná - je to vdy jedna ze tøí hrajících dívek, ta, kterou zbylé
dvì, je se zmocnily masek bìsù, trápí a do chvíle, kdy ona sama strhne a pøivlastní
si jednu z masek a tím i rolí trapièù. I to je jeden z prostøedkù, jen - spolu s velkým
nasazením a hereckým umem, v nìm se spojuje stylizovaná znakovost a vnitøní emotivní proitek - pomáhá vytvoøit z inscenace silnou kolektivní výpovìï, oslovující nejen mladé vrstevníky inscenátorek.
V rozsahu, prostøedcích i zamìøení je od inscenace Kouøimských velmi odliná,
co do výsledné pùsobivosti vak srovnatelná. Je to mladá inscenace mladých
o mladých a pro mladé. (LR)
VRTULE Slaný: Èekárna (autor Karel Houba, reie Jiøí Rezek)
Necelá desítka lidí ve spacích pytlích se probouzí v nádraní èekárnì a vzruenì
se dotazuje, zda dnes u vlak pojede. I dnes je vak pokladna zavøená a tak zase
uléhají a opìt vstávají a zase...; èas èekání zaplòují èekatelé v èekárnì hrami a rituály
s pøedmìty, které jsou jim dostupné. Pøicházejícího náèelníka pøivítají nadenými rituály oslav a nezviklá je ani jeho smrt. Zato kdy pøijde nahý mu, opásaný jen hodinami na bedrech (za pìt minut dvanáct), a varuje je, e ádný vlak pøijet ani nemùe,
protoe z nádraí nevedou koleje, rozzuøeni se na nìj vrhnou. A kdy pak jedna
z èekajících neulehne, obklopí ji, a za stejného kruhového tance, jím oslavili náèelníka, ji udupou (?).
Je to jakési Èekání na Godota v dobì infantilnì hravé spoleènosti, která ráda
uvìøí, e ve je vlastnì v poøádku a naopak zlikviduje kadého kdo by chtìl upozornit
na nesmyslnost jejich poèínání. Silnì totalitní téma výchozí povídky Karla Houby, jí
se studentský soubor inspiroval, samozøejmì vzbuzuje otázky po jeho aktuálnosti
v dnení dobì. Bohuel asi zbyteènì. Zmìnil se obsah kolektivních sebeklamù,
ale potøeba lidí zbavovat se spí tìch, kdo na problémy poukazují ne tìch, kdo je
vytváøejí a jetì za to chtìjí být oslavování, zùstává i dnes.
Slunì zahraná inscenace má i své rezervy a nedostatky. Závìr s dívkou je ponìkud náhlý, jako vrchol ne zcela dostateènì vybudovaný a i ve významu rozporný
(prostøedky - kolový tanec s písní Pásla oveèky - jsou stejné jako u zacházení
s náèelníkem, a tak si dokonce nemùeme být jisti, zda jde o likvidaci vzpoury, èi
vloení víry do nového vùdce).
Jednotlivé hry - jimi si èekající snad krátí èas, snad nahrazují skuteènì dùleité
vìci - nejsou zcela organicky motivaènì zaøazeny a tak nìkdy pùsobí jako izolovaná
rezidua dramaáckých her, je snad byly metodou práce.
Kladem je naopak snaha o netradièní, pøevánì nonverbální jazyk inscenace, její
temporytmická výstavba i herectví schopné naplnit to, co zámìr vyaduje. A také to,
e inscenace pøes své chmurné téma nepùsobí depresivnì, nýbr spí jako výzva.
Za hlavní klad vak povauji zøetelné smìøování k autorské výpovìdi mladého souboru. (LR)

A DVÌ

MAXIRECENZE NA KONEC

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU Brno: Svùdné J. (autor a reie J. Jelínek a kol.)
Je k chvále vedení Divadla Husa na provázku, e je natolik osvícené, velkorysé a má
takovou íøi zábìru, e dokáe pojmout a zatítit i specifickou poetiku pøicházející odji-

nud - z hradeckého Dna. A je k chvále Jiøího Jelínka, e je schopen pøenést a realizovat
tuto poetiku i mimo úzký okruh svých vrstevníkù, do profesionálních divadel
s pravidelným provozem - jak po Paridovi v hradeckém Klicperovì divadle pøedvedl
teï i v brnìnské Huse na provázku.
Inscenace Svùdné J. má vechny pøednosti hradeckého Dna, z nìho ètyøi ze esti
protagonistù pocházejí: svébytné herectví spojující autentické osobnostní prvky
a výraznou stylizovanost projevu, vynikající slovní høíèky ve vìtinì pøípadù integrované do situací, muzikantsky i textovì výborné písnièky a svérázné pouití loutek pro Dno ji tradiènì panenek. Jde opìt o zajímavý, rozhodnì ne prázdný a vnìjkový
poèin, pokus ohmatat a dobýt dalí území.
Jelínek tu zpracoval dalí velkou látku - po Cyranovi, Faustovi (Dr. Kraus)
a Romeovi (Paris) tentokrát Dona Juana. Tøi dìvèátka si po zhasnutí vytvoøí pøedstavu muského idolu - a ten zaèíná fungovat: Svùdné J. èili svùdný Jiøí Kniha v roli
jakéhosi Dona Juana balí jednu dívku a enu za druhou - a to doslovnì: sbírá panenky, je je pøedstavují, do kufru - a se potká s tou poslední, co má kosu.
Úvodní scéna holèièek podobnì jako dohadování o trenýrkách je ukázkou Jelínkova mistrného vystiení banality, trapasu a prázdného tlachu. Svedení knihomolky
zase ukazuje jeho rostoucí schopnost integrovat vícevýznamové jazykové høíèky
do smyslu situací a vytváøet tak slovnì-obrazové metafory. Výstup s kývací bábukou je skvìlým vyuitím moností dané loutky pro vytvoøení urèitého typu...
Pøehlídka nápadù, gagù a vtipù nepochybnì pobaví, ale má i nìkolik zádrhelù.
Zaènu od tìch nejdrobnìjích.
Za samostatnou studii by stály nepatrné, ale citelné rozdíly v autenticitì respektive reprodukci (by technicky dokonalé) hercù vzelých z Dna a kmenových hercù
Husy na provázku.
Ne vichni zvládají by i jen náznakovou hru s panenkou coby loutkou. Nìkteré
z hereèek zpoèátku hrají paralelnì za loutkou vlastním tìlem, èím se loutka stává
zbyteènou. V dalím prùbìhu inscenace se loutky vyuívají ménì a ménì a jejich
význam se redukuje na koneèné sbalení do kufru.
Trochu naddimenzovaná mi pøipadá výprava: vechny ty odhozené pokojíèky
(a e jich je!) svedených en (tìch taky) jsou pøíli hmotné, pøíli nápadné, pøíli pøíznakové, pøíli nabité potenciálními významy, jejich rozkrytí oèekáváme - na to, co
pøinesou, jakou funkci nakonec splní: J. mezi nimi projde na svém odchodu. Zkrátka:
mnoho vydaného materiálu a energie na málo výsledku. (Nesvedla tentokrát soubor
pøeci jen snazí dostupnost materiálního zabezpeèení velkého profesionálního divadla?)
Mùe být mou nedostateèností, k ní se tímto pøiznávám, e nerozmotáno pro mì
zùstalo i klubko významù:
- Opravdu J. tak zdatnì ony eny balil, nebo se tím jen vychloubá pøed kamarádem? V øadì pøípadù toti vypadá spí jako poraený èi odvrený uchazeè, jen chce
dodateènì vypadat jako ampion.
- Proè volají svedené dívky a eny Neodcházej, kdy v mnoha pøípadech situace, která
pøedcházela, tomuto zvolání pøíli neodpovídá a z hlediska en vypadá spíe jako zklamání - hned na poèátku tøeba ta, která konèí trpitelskou polohou Kámasutry?
Zpoèátku by ono volání snad bylo moné chápat jako souèást vytahování se J.
pøed kumpánem; ale to by nesmìlo zaznívat z neutrálního prostoru vzadu z úst
zavìené panenky - tedy znaku enského svìta a J. by jím nesmìl být pokadé
pøekvapen.

- Proè poté, co se mu smrtka nevejde do kufru plného pøedchozích trofejí, nechá J.
tento na místì a odchází s jiným, prázdným?
- A jak to vlastnì celé konèí? Sbalí J. i smrtku s kosou, nebo nakonec sbalí ona
jeho? Nebo se mu ji sbalit nepodaøí a on pøed ní utíká? A kam?
Moná, e to ve je kdesi v inscenaci sdìleno - ale povauji za poctivé pøiznat,
e jsem to nzaznamenal a nepøeèetl.
A pak je tu jetì jeden zásadnìjí problém stavební: celek nemá kompozici, která
by - a u jakýmkoli zpùsobem - tvarovala nae oèekávání a vedla nás pøedstavením.
Ve je na stejné úrovni, stejnì významné, jde jen o tvarovì i obsahovì rovnocenné
variace, øazené vedle sebe.
Výsledkem je zmínìný dojem pøehlídky souøadných epizod, u nich nelze odhadnout, zda nìkam smìøují, kam, v jaké fázi se právì nacházíme a zda ve skonèí hned
teï, za chvíli èi o deset epizod dál. Ony epizody jsou toti jak co do obsahu, tak co
do formy... jen souèástí výètu mnoha sbalení, jeho význam pøeèteme brzy po zaèátku
a pak u jen èekáme, co z nìj vyplyne. Dvakrát se zdá, e by mohlo jít o jakýsi vrchol: pøi skvìlém rozhovoru tøí dívek o tom, zda se ten pravý pozná líp podle toho,
zda má trenýrky èi slipy, nebo podle toho, v jakém znamení je narozen, a podruhé
pøi rutinním svedení tøí dìvèátek, jimi inscenace zaèala, a je tak pùsobí jako (falený) rámec.
Shrnu-li: jednotlivostmi jsem se bavil, ale celek mi pøipadal místy ponìkud zdlouhavý. Jednak proto, e nerozvíjí pro mne srozumitelný smysl, jednak proto,
e kompozice je plochá, negradující a nebudující vzruivì rozvíjenou a rozlienou
stavbu - a u známý dramatický oblouk èi jakoukoli jinou strukturu respektující
a naplòující na jedné stranì potøeby psychiky divákova vnímání a na druhé stranì
potøeby sdìlovaného významu.
Kdybych neznal práci Dna témìø deset let, byl bych nejspí mile pøekvapen slovní
i loutkáøskou nápaditostí, souèasností a mladostí pohledu i hereckou vyspìlostí
a zároveò autentickou neotøelostí mladé party. Dno má tu smùlu, e se ji stalo zavedenou znaèkou - jde o jeho, tuím, esta- èi osmadvacátou inscenaci - a tak jako
kadý, kdo vydrí, ztrácí pel spatøení zázraku a vystavuje se i srovnávání v èase
a s ním i vyím nárokùm. Chci se tím Dna zastat a zároveò øíci, e Cyrano, Revue,
Cirkus i Paris zùstali nepøekonáni. Co není dùvod k lámání holi. (LR)
HOP-HOP Ostrov: Veèerní máj (autor K. H. Mácha, reie a úprava soubor a I. Konývková)
V kterém jiném vìku ne mezi patnácti a dvaceti má èlovìk k Máji, básni uhranèivé romantickým protestem i krásou? Ostrovský Máj zaèíná ponìkud jinak, ne bychom
èekali. Po taneèní kreaci dvou párù a mladíka navíc vjede jako nù do dìje dlouhá
pasá, v ní polovojenské komando v edých plátích seòìruje i vechny ostatní
a pøinutí je chodit poøadovým krokem v pravoúhlých zatáèkách: Èechové jsou národ
dobrý... zní tvrdì odøíkávaná mantra. A v tomto silovém poli se pak odehraje celý
pøíbìh: znásilòovatelé se snaí spoutat, znevolnit, zaøadit lásku, která se vzpírá spoutání v pohybech, kostýmech, rozputìní vlasù i zpùsobu øeèi.
Pracuje se tu výraznì s významy kostýmního znaku, nejvíce s jeho barevností: ve svázané, totalitní, je edé, staené (a po stuhu ve vlasech), ve, co stojí
proti znesvobodnìní, uniformitì, je uvolnìné, rozvázané (a po ty vlasy), u hlavní
hrdinky i barevnì (u ostatních, el, zùstává eï základem a zpùsobuje i vizuálnì jistou monotónnost). Výtvarnì pohybové obrazy jsou tu vlastnì zdaleka nejsilnìjí: nád-

herný je detali, kdy v davu stojícím zády se jidená dvojice vezme za ruce èi obraz
milování pouze vztyèenými paemi, obraz nejen esteticky krásný, ale i eroticky silný.
Obrazová rovina zasiòuje jak party pøednesové, vyznívající ponìkud ploe, tak modelové schéma totalitního nátlaku a uniformizace, vyjádøené výraznou rytmickou stylizací pohybu i stylizací kostýmní.
Je to odváná, v mnohém zcela svébytná interpretace èi spíe transformace Máje.
Proè ne. Boj se zavedeným chápáním je ale o to tìí, e se novému výkladu nesmìjí veri daná dìjová fakta - pøinejmením ta, která zazní v inscenaci - vzpírat. A to
se ne vdy daøí.
Tak napøíklad: kdo je zde straný lesù pán? Z poèátku jako by takto byl nazýván
vùdce mocenské kliky, pøi popravì se vak (v souladu s Máchou) takto mluví
o pøicházejícím Vilémovi.
Sdìlení, e zabitým znásilnitelem Jarmily byl Vilémùv otec, pøichází jako blesk
z èistého nebe, ba z jiného kusu: a dosud jsme ho znali jako vùdce bandy zavilých
totalitáøù, ani pøi jeho setkáních s Vilémem cokoli naznaèovalo, e jde o otce a syna.
Problém nastává i s výkladem Jarmilina pádu a role budoucího posla pøi nìm.
Mácha mluví o skuteèné dívèinì vinì (andìl padlý, svedená svùdcem...). Inscenace ukazuje jednoznaèné znásilnìní, jemu se nemohla ubránit. Nadto posel, jen
pozdìji dívce vzkazuje prokletí, byl dokonce jeho svìdkem, ani zasáhl. Je to snad
onen hoch nechaný na ocet v samém zaèátku a jde tedy o pomstu ze árlivosti? To
by pak ale mìlo být akcentováno, nebo v mnohosti rychle se míhajících obrazù to je
tìké postøehnout. I kdyby tomu tak ale bylo, dochází k oslabení oproti Máchovì romanticky bezvýchodné osudové tragédie; filosoficko-tématický existenciální rozmìr
je zúen ve prospìch individuální tragédie. Nadto se pak ani nedozvídáme, èí prokletí to posel Jarmile sdìluje: Vilémovo? Svých pøátel? Své soukromé? Za hanu
jeho, za vinu svou / mìj hanu svìta, mìj kletbu mou. Za jakou hanu jeho - co coby
sok Viléma lituje? Za jakou vinu svou - vdy ve vidìl?
Necháme-li stranou, e není jasné, ke komu èi k èemu to Vilém promlouvá svým
Vy, jen dalekosáhlým bìhem svým..., zùstává základní otázka: jakou zemi krásnou, zemi milovanou,... vlast jedinou i v dìdictví mi danou to mají (oblaka) pozdravovat - tu èeskou, je byla ztotonìna s totalitním vìzením, nedovolujícím ani lásku?
Tady se mstí zkratovité ztotonìní a totalitární netolerantnosti s èestvím, je
Mácha svým prologem - jakkoli naivnì - glorifikuje. Je specifickým problémem konfliktu opravdu èeskost? Je snaha o unifikaci specificky èeský problém? A cítíme dnes
opravdu právì takový tlak? Je to vskutku aktuální téma? Jistì bude uvítáno, neb
sebemrskaèství se nosí. Ani já nemám nic proti ránì, která tne do ivého. V opaèném
pøípadì vak jde o kopání do mrtvol.
Jsem si vak jist, e Ostrovským o laciné gesto, plující na vlnì módnosti, nelo.
Veèerní máj je pøes vechny nejasnosti a nedotaenosti inscenace velmi pùsobivá vrchol dosavadní tvorby Ireny Konývkové a jejího souboru. Kdyby se ve vaem okolí
hrála, nenechte si ji ujít. (LR)
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