Vyukáte-li na internetu heslo divadlo pro dìti, vyvalí se na vás stovky,
ne-li tisíce informací. Je ho tedy zøejmì dost a vechno je v nejlepím
poøádku.
To by bylo krásné. Jene ono je ho dost tak nìjak dohromady, a ne
zrovna tam, kde bydlíme, ne vechno, co se za nìj vydává, jím i je, a zdaleka
ne vechno stojí za vidìní. el, tento obor je snad nejzanedbanìjí èástí
èeského divadla a po právu bývá nazýván Popelkou èeského divadla:
dospìlí se o nìj zajímají jen tìch pár let, kdy hledají, kam zavést dìti (a to
jetì ne vichni), divadelníci èasto jen tehdy, kdy si chtìjí pøivydìlat,
recenzován bývá minimálnì, a to jetì jen u tìch nemnoha souborù, které
redaktorùm pøed dvaceti lety uvízly v pamìti.
Pøed rokem 1989 se na území dnení Èeské republiky divadlu pro dìti
vìnovalo v profesionální sféøe systematicky kromì nìkolika agenturních
skupin krajských kulturních støedisek deset státních loutkových divadel
vìtinou v krajských mìstech. V oboru hereckého divadla bylo na tvorbu
pro dìti specializováno praské Divadlo Jiøího Wolkera; obèas vytváøela
inscenace pro dìti i dalí státní divadla. Zásluhu o naplnìní poptávky
v mnoha mìstech a mìsteèkách mìly stovky amatérských, pøevánì
loutkáøských souborù rùzné úrovnì, z nich nìkteré mají i letitou tradici
a pomìrnì pravidelný provoz - napø. praská Øíe loutek èi Jiskra,
olomoucká Kapárkova øíe, Stálé loutkové divadlo v Lounech, nebo
strakonická Radost, z hereckých praský Maj èi mladí ústecké Mladé
divadlo.
Po revoluci se státní èi krajská loutková divadla postupnì stala
mìstskými, v Brnì nahradila amatérskou loutkáøskou Jitøenku herecká
Polárka s pravidelnou dotací od mìsta, praské Divadlo Jiøího Wolkera
se promìnilo (nejen názvem) na Divadlo v Dlouhé, amatérských souborù
lehce ubylo, zato vznikla øada nových nezávislých profesionálních skupin,
z nich vìtina nemívá pravidelné donátory, ani vlastní scénu. Nevznikla
vak ádná nová stálá scéna, vìnující se dìtem.
Zdaleka nejvíce dìtí dnes obhospodaøují nezávislé profesionální
skupiny. Jejich pøesný poèet nikdo nezná, ale jde do nìkolika desítek, a øada
z tìchto skupin hrává prakticky dennì (i nìkolikrát) na zájezdech po kolách,
kolkách a kulturních zaøízeních celé republiky. Jen o nìco mení dùsanost
mají amatértí divadelníci, pøedevím loutkáøi; hrávají sice vìtinou jen
o víkendech èi jetì øidèeji, ale jejich výhodou je, e jsou bezmála v kadém
mìsteèku a mívají svou zabìhanou klientelu. Nejvíc je slyet (a mono
se doèíst) o profesionálních statutárních divadlech, která rovnì hrají
prakticky dennì ve svých stálých domovských scénách i na zájezdech; tìch
loutkových je vak jen deset a hereckých e by prsty jedné ruky byly
pøespoèetné.
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JAK JE TO U NÁS
S DIVADLEM PRO DÌTI?

Statutární, dnes vìtinou mìsty vydrovaná loutková divadla s vlastními scénami
zùstala v pùvodním poètu: v Praze Minor (døíve Ústøední loutkové divadlo/Divadlo
u vìe) a Divadlo Spejbla a Hurvínka, na Kladnì Lampion, v Èeských Budìjovicích
Malé divadlo, nejnovìji pøipojené po socialistickém zvyku k Jihoèeskému divadlu,
v Plzni Divadlo dìtí Alfa, v Mostì Divadlo rozmanitostí, v Liberci Naivní divadlo,
v Hradci Králové Drak, v Ostravì Divadlo loutek a v Brnì Radost. Vzhledem
k podmínkám, které ke své tvorbì mají (finance, prostor, kolení spolupracovníci...)
by mìla být vzorem. Ne vdy se to, bohuel daøí; mnohdy to konèí u bohaté
scénografické ambaláe a mnoství hercù na jeviti. Úroveò je rùzná, záleí na lidech,
kteøí se právì sejdou a taky, jak u to v umìní bývá, na pøejícnosti múz. Pøi vech
výkyvech si svou kvalitu udruje liberecké Naivní divadlo, èi hradecký Drak a plzeòská
Alfa, v poslední dobì je leckdy pøedbíhá praský Minor.
Kamenná statutární divadla hrající døíve výluènì èi pøevánì pro dìti (tj. onìch
deset loutkových a jedno dvì herecká divadla) zaèala zaøazovat více inscenací
pro dospìlé a mnohdy zamíøila i u dìtí vìkovì vý. To zvlá pro loutková divadla
pøináí jednu nevýhodu provoznì ekonomickou: a na vrstvu fajnmekrù zamíøí
i na sebelepí inscenaci do loutkového divadla jetì mnohonásob míò dospìlých
divákù, ne do divadla hereckého. Hrát i pro starí je vak ádoucí hned ze dvou
dùvodù. Pøedevím tím divadla sama sobì nastolují a obnovují laku kvality, která
se u malých dìtí obtínìji rozpoznává a èasto klesá: dítì pøijme takoøka cokoli, nestìuje
si (nanejvý hluèí), na divadlo bývá zpravidla pøivedeno kolou èi rodièi bez ohledu
na to, zda se mu minule pøedstavení líbilo èi ne, a nadto se dìti obmìòují, dorùstají
nové a nové, a výbìr není v tom kterém místì i pøes záplavu nabídek tak jako tak velký.
Za druhé starí kolní vìk byl a je stále zanedbáván a to nejen pro obtínost komunikace
s dìtmi v pubertì èi tìsnì kolem ní; divadla si také ulehèují situaci íøením sebeklamu,
e tento vìk je vlastnì u saturován inscenacemi pro dospìlé. Jene tøeba ikana, èi
problémy dospívání, mám-li uvést pøíklady, nejsou témata, která by byla pøíli ivá
a tudí atraktivní pro dospìlé publikum, a tak je inscenace pro nì nezpracovávají.
Podobnì i mnohá divadla nespecializovaná na dìti naplòují kolonku pøedstavení
pro nì inscenacemi, které vznikly pro dospìlé, ale mají pøesah (nebo alespoò jejich
vedení je za takové má a vydává) i k dìtem, zejména starím. Jako pøedstavení pro dìti
se tak nabízí Charleyova teta, Pygmalión, Nai furianti, Cyrano z Bergeracu, Lucerna,
Sluha dvou pánù, Romeo a Julie, Veèer tøíkrálový, Prodaná nevìsta, Gogolova enitba,
Utrpení mladého Werthera, Lakomec, Divotvorný hrnec, Poprask na lagunì, Balada
pro banditu, Don Giovani, Rusalka, Labutí jezero i Prodaná nevìsta - zkrátka vechno,
co není nepøístupné.
Znaènì pøibylo nezávislých profesionálních skupin, tedy takových, které si
na sebe - a na skupinku grantovì obastòovaných oblíbencù - musí se vím vudy
vydìlat. Jejich nabídkou bývají zaplavovány mateøské koly i kulturní zaøízení. Natìstí
se a na výjimky (Dáda Patrasová, Milo Nesvadba) v divadle pro dìti nerozmohl
systém divadel, zaloených na známém hereckém jménu, tak jak jej známe z mnoha
soukromých divadel toho èi onoho, v nich hlavní atrakcí a hodnotou bývá právì a jen
ona z televize známá tváø. I tak je kvalita jejich produkce velmi rùzná a nezávidím
poøadatelùm, kteøí loví zajíce z pytle jen na základì lesklosti a barevnosti zasílaných
letákù a chvástavé sebechvály. A pøiznejme si, e s divadlem je to v tomto smìru stejné
jako s jakýmkoli jiným zboím: mnohdy hraje vìtí roli reklama a marketing ne kvalita.
Na druhou stranu právì mezi nezávislými se po devìtaosmdesátém roce objevilo
nìkolik ivotných skupin, které vnesly nového ducha do zatuchlého rybníèka divadla

pro dìti. Ona nezávislost (nikdo mi nemùe urèovat ádná kritéria ziskovosti nato
umìleckého zamìøení) má tedy nejen stránku negativní (nutnost uivit se jen z toho,
zda si nás nìkdo objedná), ale i pozitivní (je mojí vìcí, zda dám pøednost svému
pøesvìdèení pøed jistotou stálého, pøípadnì i hojného pøíjmu).
Nìkdy bývá obtíné rozpoznat od profesionálních produkcí amatérské inscenace a to jak cenovì (nebo ti, kdo se nazývají amatéry pobírají mnohdy stejný nebo i vyí
honoráø), tak, z druhé strany i kvalitou (nebo o nejedné pièkové amatérské inscenaci
mohou profesionálové jen snít). I ti amatéøi, kteøí na pièku nedosáhnou, vak zajiují
kulturu a kulturní povìdomí v místech svého pùsobení. Mùeme se nad jejich
produkcemi povznesenì usmívat èi posmívat, nebo uvaovat o tom, zda budoucího
diváka spíe vychovávají nebo odpuzují, ale u sám fakt, e se nìkdo o hraní divadla
snaí, má svùj výchovný dopad vzoru. Vesmìs amatéry ctí pøinejmením poctivé úsilí
nezitnì nìco dìlat pro své okolí. Pøidá-li se k tomu i snaha nekopírovat profesionály
a sdílet s divákem sebe sama, je proè pøihlíet a naslouchat. A je-li pøítomna i potøebná
míra talentu, mùe jít o poitek, zvaný Umìní.
Mám-li jmenovat (s vìdomím neúplnosti a nespravedlnosti, které se tím dopoutím)
ty nejlepí z amatérù, uvedl bych svitavské Céèko s jeho hlubokou lidskostí, chytrým
humorem a podmanivou hudebností, plzeòský Støípek s vtipnými moderními a pøitom
srozumitelnými a pùsobivými pohádkami, hradecké Dno (snad dosud nezaniknuví
odchodem hlavních protagonistù do brnìnské Husy na provázku) s jeho absurdními
groteskami a nenapodobitelnou slovní hravostí nebo jetì turnovské Èmukaøe s jejich
suchým humorem a vypracovanými gagy. Nezajímavé nejsou mezi nimi ani soubory
dìtské. Po revoluci se tìitì tvorby nejlepích z nich pøeneslo do základních
umìleckých kol: amberk, Olomouc, Tøinec, Ostrov nad Ohøí, Prostìjov, Uherské
Hraditì, nìkteré skupiny z Hradce Králové a donedávna Klecany nebo ïár
nad Sázavou, ale i Dramatická kolièka Svitavy èi kolní soubor Tøi boty z malé obce
Tøebotov u Prahy - to jsou dìtské soubory, které dokáí plnohodnotnì pobavit, dojmout
i dovést k zamylení své vrstevníky i dospìlého diváka.
Ludìk Richter

HANKA DØÍZHALOVÁ...
...napsala do minulého èísla Divadla pro dìti o tom, jak peèlivì zvauje a vybírá
pøedstavení pro své áèky, jak se snaí, aby hra vìk dìtí malinko pøedstihla,
jak povauje divadlo za nedílnou souèást nejen výuky, ale celkového formování
osobnosti dítìte.
Nadená uèitelka mateøské a pozdìji základní koly (...já mám tak skvìlé dìti!...),
zaujatá objevovatelka dramatické výchovy (...já jsem se ti od dcery nauèila tolik nových
vìcí!...), dychtivá studentka a seminaristka (...no to by mì urèitì zajímalo!...), vìøící
v monosti divadla pro dìti (...Moje vlastní dìti to zaily. A k nìèemu to bylo...),
dlouholetá jednatelka Spoleènosti pro pìstování divadla pro dìti a mláde DOBRÉ
DIVADLO DÌTEM (...to ví, e to má smysl!...) a hojná pøispìvatelka jeho ètvrtletníku
(...kdy budu mít o èem, ráda...) u nám nic nenapíe. Umøela 27. ledna 2007. Chybìl
jí týden do pìtapadesáti let. Je jí koda - jako kadého, kdo svìtu a lidem v nìm nìco
dává. (LR)

Vichni chceme, aby z naich dìtí vyrostli moudøí, dobøí a astní lidé. Jak toho
dosáhnout?

ÈTÌME DÌTEM

DVACET MINUT DENNÌ - KADÝ DEN!
Projekt CeIé Èesko ète dìtem vznikl proto, aby si spoleènost uvìdomila,
jak ohromný význam má hlasité ètení dítìti pro jeho emocionální vývoj a pro formování
návyku èíst si v dospìlosti. Vìdci a praktikové shodnì tvrdí, e pravidelné hlasité
pøedèítání uèí dítì jazyku a mylení, rozvíjí jeho pamì a obrazotvornost, obohacuje
ho o vìdomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevìdomí. Hlasité
pøedèítání v pøátelské atmosféøe je spolehlivý a úèinný zpùsob, jak se mùe ètení stát
pro dítì stejnì pøitalivým, èi dokonce jetì pøitalivìjím ne televize. Právì to je ta
správná cesta, jak dát dítìti pocítit jeho dùleitost, projevit mu svou lásku, nenásilnì
rozvíjet jeho jazykové dovednosti a veobecné vìdomosti a formovat jeho vlastní návyk
a potøebu èíst si s chutí rovnì v dospìlosti.
Hlasité ètení dítìti:
- vytváøí pevné pouto mezi rodièem a dítìtem,
- podílí se na emoèním a citovém rozvoji dítìte,
- uèí morálním hodnotám, napomáhá pøi výchovì,
- rozvíjí jazyk, pamì a pøedstavivost, uèí mylení,
- formuje ètecí návyky a podporuje získávání vìdomostí po celý dalí ivot,
- roziøuje znalosti, zlepuje soustøedìní, usnadòuje uèení,
- je tou nejlepí investicí do úspìné budoucnosti dítìte.
Projektu Celé Èesko ète dìtem byla udìlena zátita Ministerstva kultury Èeské
republiky a zátita UNICEF.
Kontakt: Celé Èesko ète dìtem o.p.s., Podìbradova 2738/16, 702 00 Ostrava, tel.:
596 111 480, 774 782 191, e-mail: info@ctemedetem.cz, www.celeceskoctedetem.cz

DOSPÌLÍ (PRO RADOST) DÌTEM

...se jmenuje pøehlídka divadla pro dìti, která se v havlíèkobrodském kulturním domì
Ostrov bude letos 11. - 13. kvìtna konat u po estnácté. Rok co rok zhruba desítka
inscenací amatérských i profesionálních souborù a tisícovka divákù.
A nejen pøehlídka. Také soutì a výstava nìkolika stovek dìtských výtvarných dìl
s pohádkovými motivy. Výtìkem z prodeje dìtských výtvarných prací podporuje
poøádající Adivadlo (se souhlasem dìtí z okresu Havlíèkùv Brod, samozøejmì) Dìtskou
psychiatrickou léèebnu v Opaøanech v rámci hnutí Na vlastních nohou - Stonoka.
A také literární soutì vlastních pohádek, které pak Adivadlo a KD Ostrov
kadoroènì vydává v malém almanachu
Letos u moná pøihláku nestihnete, ale pøítì se informujte vèas na adrese: Lída
Honzová, KD Ostrov, Na Ostrovì 28, 580 01 Havlíèkùv Brod: 569 421 088, 607 241 427.

VÍKENDOVÉ DÍLNY
ANEB ODNESTE SI DOMÙ

Chtìli byste si také vytvoøit vlastní perk? - Ketlování patøí hned po navlékání
korálkù k základním biuterním technikám. Starou techniku vyuijete pøi tvorbì
náhrdelníkù, náramkù i náunic. Ve potøebné k práci dostanete u nás. Materiál si vyberete
podle svého vkusu.
V sobotu 28. 4. 2007 od 10.00 do 12.00 se nauèíme techniku. Po obìdì v místní
restauraci èi z vlastních zásob si od 13.00 do 15.00 dík znalosti ketlování vytvoøíme svùj
perk. Nakonec si udìláme módní pøehlídku a domù odneseme své výrobky, kletì,
znalost ketlování a radost z vlastní práce.
Na Vaí chalupu èi domù lidovou podmalbu - Vytvoøíte si pod vedením
profesionálního výtvarníka kopii lidové podmalby na skle. Po zvládnutí této techniky si
mùete doma vytvoøit mnoho dalích obrázkù inspirovaných lidovou podmalbou.
V sobotu 19. 5. 2007 zaèneme od 10.30 a skonèíme ve 12.00. Po obìdì v místní
restauraci nebo z vlastních zdrojù budeme pokraèovat od 13.30 do 16.00 v zapoèatém
díle. Nakonec podmalbu zarámujeme. Pøivezte si dva mìkké, kulaté tìtce (úzký a irí)
a násadku na pérko, popø. pøedlohu pro svou malbu.
Tak dlouho se chodí se dbánkem pro pivo, a nám upadne neboli Kurz drátování
hrncù, hrneèkù, dbánkù a dbáneèkù...
V sobotu 2. 6. 2007 bìhem dopoledne mùete pøijet, navtívit tøi místní muzea a zajít
si na obìd. Od 12.30 do 16. 00 budete pod vedením lektora pilnì drátovat nádobu, kterou
si u nás vyberete. S sebou si pøineste dobrou náladu, típací kletièky, ploché kletì
a zástìru, nebo starou koili (tøeba právì po dìdovi). V prùbìhu usilovné práce
se obèerstvíte mlékem od kravièky, kávou nebo èajem a domácím koláèem. Co si
sdrátujete, to si odnesete domù!
Kdo si hraje nezlobí... - Udìlejte si vlastní døevìné PEXESO, které bude hrou pro více
generací a mnohé vydrí. K práci dostanete sadu døevìných destièek, pomùcky a barvy,
ze kterých vytvoøíme dvojice obrázkù. S sebou pøivezte dobrou náladu, tenký a silný kulatý
tìtec a pracovní obleèení.
Zaèínáme v sobotu 9. 6. 2007 v 10.00, skonèíme v 12.30, potom v klidu v místní
restauraci poobìdváte a od 13.30 do 16.00 budeme pokraèovat v zapoèatém díle
pod vedením lektora. Na závìr si spoleènì zahrajeme. V prùbìhu práce se obèerstvíte
mlékem od kravièky, kávou nebo èajem a domácím koláèem. Odnesete si krásný výrobek.
Léto v plném proudu - chcete si vytvoøit vlastní suené aranmá z kvìtin, které
rostou u Vás v zahradì, nebo na louce? Nauèíte se základùm aranmá ze suchých rostlin,
dozvíte se, co vechno lze pøi této tvorbì vyuít. S sebou si pøineste pracovní obleèení,
zahradnické nùky, típací kletì, kdo má, i tavnou pistoli. A hlavnì hezkou nádobu
na dopolední aranmá (stará cukøenka, koíèek, miska - záleí na vaí fantazii). Dopolední
i odpolední výtvor si odvezete domù.
V sobotu 21. 7. 2007 od 10.00 zhruba do 12.30 si vytvoøíte vypichované aranmá
v misce, nebo jiné nádobì, kterou si donesete nebo zakoupíte u lektorky. Po obìdì
v restauraci nebo z vlastního zdroje si od 13.30 do 16.00 vytvoøíte vlastní vìnec.
Zrcadlo, zrcadlo øekni kdo je nejkrásnìjí... - Pod vedením profesionálního
výtvarníka si vytvoøíte vlastní zrcadlo, v malovaném rámu, podle své pøedstavy. Dostanete

iroký døevìný rám, zrcadlo a barvy (výbìr z více rozmìrù). Pøivezte si s sebou tenký
a silný kulatý tìtec a pracovní koili.
V sobotu 28. 7. 2007 zaèneme pracovat v 10.30-12.30. Po obìdì v restauraci nebo
z vlastních zdrojù pokraèujeme od 13.30 do 16.00. Na závìr vsadíme do rámu
zrcadlovinu. Je moné odvést si pouze rám a zbytek práce provést doma (domluvit
dopøedu). Odnesete si vlastnoruènì vyrobený originál a radost z vlastního výrobku.
Snídanì na vlastním podnosu v posteli, to rozko sama - Pod vedením
profesionálního výtvarníka si vytvoøíte vlastní originální celodøevìný podnos s vlastní
malbou, který si odnesete domù.
Pracovat zaèneme v sobotu 15. 9. 2007 v 10.30 do 12.30. Po obìdì v restauraci
nebo z vlastních zdrojù pokraèujeme od 13.30 a skonèíme v 16.00.
Po skonèení dílen lze odjet autobusem v 17.00 do Jílového a Prahy nebo posedìt
a popovídat si u ohníèku, opéci si pekáèek nebo klobásku, pøespat ve vlastním spacáku
v naí komfortní ubytovnì (145 Kè) a ráno pak spoleènì spoøádat domácí snídani naich
dìdeèkù a babièek (45 Kè). Je mono pøespat i v peøinách (noc 190 Kè).
Potom mùete:
- vydat se za arcikníetem Ferdinandem d´Este na zámek Konopitì, kde Vás jen kousek
cesty dìlí od vlakového, nebo autobusového nádraí v Beneovì,
- vydat se na hrad v Týnci nad Sázavou a prohlédnout si místní muzeum Týnecké
kameniny a dalí zajímavosti v okolí Týnce; zde je i vlakové a autobusové nádraí,
- vyrazit do lesa na houby èi borùvky,
- domluvit si projíïku na koni v nedaleké jízdárnì.
Lektorné se platí pøedem sloenkou. Materiál a pøípadné noclené zaplatíte na místì.
Pohlídání vaich dítek (3-7 let) po dobu výuky je potøeba domluvit pøedem, stejnì tak
ubytování. Pøihláky pøedem (vzhledem k omezenému poètu úèastníkù dílen radìji co
nejdøíve): Krámek u Koèky za komínem, Praská 13, 257 44 Netvoøice: 317 789 571,
777 689 688, 776 151 343, e-mail: trnka.hracky@seznam.cz www.rodinne-stesti.cz

HØÍÈKY, HRY A SCÉNÁØE
pro starí a pokroèilé

Výbìr deseti textù, které Ludìk Richter v posledních tøiceti letech pøipravil pro soubory,
je vedl a reíroval - pro praské Paraple, prachatický soubor Jentak, který zaloil na vojnì,
a praský Klíè èi Kejklíø: Obloha vìènì modrá, vánì vìènì krvavé (Markéta Lazarová),
Balada o Tristanovi a Isoldì aneb Osude , Hanýsek èili Èlovìk, Actus vánoèní, Kichotání
neboli Komedie pimperlová o Donu Kichotovi zcela nová, Kuøe na roni, Havlíèkùv návrat,
Nìkolik pøíbìhù z doby, kdy se v Èechách zakládala mìsta, Èech vude bratra má aneb
ika pod hradem Rábí èili Svítá a Johannes doktor Faust. Jde o texty autorského divadla,
v nìm ústøední není nutnì autorství pøedlohy, ale autorství jejího uchopení, autorství
vycházející z volby prostøedkù, poèínajících u zpùsobem, jak se vypráví, a výsledkem
(podaøí-li se) je vlastní, autorské sdìlení. Texty mohou být pøedlohou k inscenování nebo
inspiraci, dovolí nahlédnout do zpùsobu inscenaèní práce, potìí pamìtníky èi nabídnou
obyèejné potìení z èetby. 160 stran, 99 Kè
Høíèky, hry a scénáøe si lze objednat na adrese DDD, Chopinova 2, 120 00 Praha 2,
osDDD@seznam.cz, stejnì jako pøedchozí publikace.

ASTNÝ PRINC

Pohádku Oscara Wilda upravil Karel efrna
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:

Vprostøed mìsta byla kdysi odhalena socha. Socha tastného prince.
Místo oèí dva safíry, velký rubín na jilci meèe, zvlátní záøe ho obklopovala.
Vichni lidé se mu obdivovali.
Je krásný jako vìtrný kohout, øekl jeden z konelù, jen si pøál získat povìst
èlovìka s umìleckým vkusem.
Blanka: Proè nejsi jako astný princ? ptala se nìná matka svého chlapeèka.
Karel:
Plakal. Plakal pro mìsíc.
Blanka: tastný princ nepláèe.
Karel:
Vypadá jako andìl, øekly dìti ze sirotèince. - Jak to víte? ptal se uèitel
matematiky. Vdy jste ádného andìla nikdy nevidìly.
Blanka: Oh pøece. Vidìly jsme ho ve snu.
Karel:
Uèitel matematiky se zamraèil a tváøil se velmi pøísnì. Neschvaloval, aby dìti
snily.
Zpìv:
Daleko od mìsta na bøehu øeky
vylétla vlatovka jak èerný stín
mùru e dohoní, mùru e chytí
v letu se zastaví...
jen si le lutá mùro
nechám tì ít.
Blanka: Jsi krásná. Krásná, krásná! Krásná... tøtino. Mohu tì milovat?
Karel:
A tøtina se jí hluboce uklonila. Takové bylo její dvoøení a trvalo celé léto.
Karel a Blanka: To jsou smìné námluvy, to jsou smìné námluvy
Blanka: tìbetaly ostatní vlatovky.
Karel:
Ona nemá ádné peníze...
Blanka: ...ale pøíli mnoho pøíbuzných.
Karel:
Pøíli mnoho, pøíli mnoho. - A skuteènì øeka byla plná tøtin.
Blanka: Kdy nastal podzim, vlatovky odletìly.
Karel:
Tehdy se jí, osamìlé zaèalo stýskat.
Blanka: Musím na jih. Poletí se mnou? - Ale tøtina zavrtìla hlavou. Tak byla oddána
svému domovu. - Letím k pyramidám, nashledanou.
Zpìv:
Vzhùru k pyramidám, vzhùru k pyramidám
vzhùru k pyramidám vede moje touha
proè má velká øeka Nil,
proè má být due mojí cíl....
vzhùru k pyramidám...
Karel:
Letìla celý den. Veèer spatøila sochu.
Blanka: Zde se usadím. Je tu krásné místo a dost èerstvého vzduchu. Mám zvlátní
lonici, øekla tie. - Tu najednou padla na ni veliká krùpìj. - To je zvlátní. Podivila se. - Obloha èistá a pøece prí. Podnebí v severní Evropì je opravdu
hrozné! - Potom spadla druhá krùpìj. - K èemu je socha, nemùe-li chránit
pøed detìm. A rozhodla se odletìt.
Karel:
Ale ne rozevøela køídla, spadla tøetí kapka.

Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:

Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:

Vlatovka se podívala vzhùru. Oèi astného prince byly plné slz. (cink) Kdo jsi?
Jsem astný princ.
A proè tedy pláèe?
Kdy jsem byl iv, nepoznal jsem slzy. il jsem za vysokou zdí a vechno kolem
mì bylo tak krásné. Zpívali jsem, tanèil. Øíkali mi astný princ a opravdu
jsem astný byl, je-li rozko tìstím. Tak jsem il a tak jsem zemøel.
Jak smutné!
A teï po smrti vidím vechnu oklivost a bídu svého mìsta. A proto, aèkoliv
mám srdce z kamen pláèu.
Princi!
Nedaleko odtud je chudý dùm. Leí v nìm nemocný chlapec. Má horeèku
a matka mu nemùe dát ne øíèní vodu. Chlapec pláèe. Vlatovko, vlatovko,
vlatovièko. Donesla bys jí rubín z jilce mého meèe? Sám se nemohu pohnout.
Oèekávají mì v Egyptì. A navíc myslím, e nemám chlapce ráda. Loni v létì
na mì házeli kamení. Nikdy mì ovem nezasáhli - my vlatovky umíme pøíli
dobøe létat a mimo to já pocházím z rodiny proslulé obratností - ale pøece to
byl projev jejich neúcty.
Vlatovko
Je zde velice chladno  øekla - ale zùstanu s tebou jetì jednu noc a budu
tvým poslem.
Vlatovièko!! - A tak vlatovka vyklovla velký rubín z princova meèe a nesla ho
pøes støechy mìsta. Vlétla dovnitø, poloila rubín na stùl, zaèala lehounce krouit
nad postelí a ovívala chlapci èelo svými køídly.
Jak pìknì se ochladilo...
...øekl chlapec a upadl do lahodné døímoty. Pak se vlatovka vrátila k princi
a øekla mu, co udìlala.
To je podivné, ale cítím, e je mi tepleji, aèkoliv je taková zima.
To proto, e jsi vykonala dobrý skutek. - Vlatovka o tom pøemýlela a potom
usnula.
Kdy se rozbøeskl den, zalétla k øece a vykoupala se.
Jak zajímavý zjev - øekl profesor ornitologie. - Vlatovka v zimì! - a napsal
o tom dlouhý dopis do místních novin. Mnozí lidé ho citovali, ponìvad v nìm
nalezli mnoho slov, jim nerozumìli.
Dnes v noci poletím do Egypta!
Vlatovko, vlatovko, vlatovièko, zùstaò tu jetì jednu noc.
Oèekávají mì v Egyptì!
Daleko na konci mìsta vidím chlapce v podkroví. Snaí se dokonèit hru
pro divadelního øeditele, ale je mu pøíli zima aby mohl jetì psát.
Mám mu donést dalí rubín?
Nemám u ádný, ale zùstaly mi mé oèi. Jsou ze vzácných safírù. Vezmi jeden...
Mùj drahý princi nemohu... - a dala se do pláèe.
Vlatovko, vlatovko, vlatovièko...
Vzala safír a s pláèem letìla do studentova podkroví.
Drahý kámen. Zaèínají mì uznávat! To mi poslal nìjaký mùj veliký ctitel.
Dopíi hru!
A vypadal docela astnì.
Celý den strávila vlatovka u vody.

Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Blanka:
Karel:
Zpìv:

Cestuji do Egypta! Cestuji do Egypta!! - radovala se vlatovka, ale nikdo ji
neposlouchal.
Kdy vyel mìsíc, vrátila se k astnému princi.
Pøila jsem ti dát sbohem
Vlatovko, vlatovko, vlatovièko. Zùstala bys se mnou jetì jednu noc?
Je zima a brzy pøijde mrazivý sníh. V Egyptì slunce teple záøí a zelené palmy
a teplo, teplo!!! A moji druhové u si stavìjí hnízda... Drahý princi, musím tì
opustit, ale nikdy na tebe nezapomenu.
Dole na námìstí stojí holèièka a prodává zápalky. Nechala je spadnout do vody
a vecky se zkazily.... pláèe...
Byl bys docela slepý!!
Na tom nezáleí... vlatovko, vlatovko, vlatovièko
Jé, to je roztomilé sklíèko!! - zvolala dívenka a se smíchem a bìela domù.
Vlatovka se vrátila k princi.
Teï jsi slepý. Teï s tebou zastanu navdy. Mám tì ráda...
V noci napadl sníh a se snìhem pøiel mráz. Vlatovka cítila, e umírá.
Sbohem, drahý princi - zaeptala. - Dovolí, abych ti políbila ruku?
Jsem rád, e koneènì odlétá do Egypta vlatovièko.
Není to Egypt, kam odlétám. Smrt je bratrem spánku, není? - Políbila astného
prince a padla mu k nohám.¨
V té chvíli zaznìl z nitra sochy podivný tichounký praskot. Princovo kamenné
srdce se rozpadlo ve dví. Byl tehdy zajisté nelítostný mráz.
Proè má být velká øeka Nil
proè má být due mojí cíl....
vzhùru k pyramidám, vzhùru k pyramidám
vzhùru k pyramidám
vede moje touha...

Z repertoáru souboru C Svitavy, 1979

HESLO: DIVADLO V DLOUHÉ
Divadlo v Dlouhé vzniklo pøed deseti lety z Divadla Jiøího Wolkera poté, co v konkursu
vyhláeném praským magistrátem zvítìzil tým Jana Borny, Hany Bureové, tìpána
Otèenáka a Daniely álkové. Borna si pøivedl skupinu vesmìs mladých loutkáøù
z Dejvického divadla, Bureová zhruba stejnì staré herce ze smíchovského divadla
Labyrint. Byla to tedy zmìna úplná a od podlahy.
Natìstí vak zùstal zájem o mladé, ba i dìti, by dolo k výraznému posunu smìrem
k starím: v souèasném repertoáru míøí k dìtem do patnácti let témìø polovina inscenací.
Divadlo v Dlouhé dnes vytváøí souèasné, moderní inscenace pro více generaèních vrstev
i inscenace rodinné. V kadém pøípadì jde o divadlo mladé vnitønì.
Divadlo v Dlouhé je cenné tím, e bez sentimentu a faleného optimismu nabízí i ve vztahu
k rozporným jevùm pozitivní hodnoty a pozitivní východiska. Nenutí se do módního cool klié,
stavìjícího na oklivosti a krutosti. Neukazuje svìt jako studený, cynický chaos, v nìm vítìzí
draví a silní, èi nahodilí astlivci, nýbr jako nìco, co má hodnotu u samo o sobì, co má své
kouzlo za vech okolností, a v èem má èlovìk vdycky anci jednat.
Divadlo má dva stálé reiséry - J. Bornu a H. Bureovou, dìlící se o repertoár zhruba
na pùl, a pravidelnì pøizvává hosty (v souèasnosti J. Nebeský, S. Fedotov a I. Rajmont).
Inscenace J. Borny voní jakousi poetickou èlovìèinou, inscenace H. Bureové okázalou
barevností a obojí humorem, lidskostí a poctivostí.
Divadlo v Dlouhé odliuje od vìtiny jiných divadel výrazný smysl pro teatrálnost
(v pravém slova smyslu), ale bez prázdné vnìjkovosti naschválù, prázdných gest
a chlapáckých póz. Divadlo chytré a pøitom pøístupné. el, loutky se tu ji pøíli nevyskytují,
ale loutkáøské vnímání je tu stále patrné (a pøínosné) a vìtina bývalých alternativcoloutkáøù vyrostla také ve vynikající herce mocné svého tìla. (Nìkdo by asi napsal
èinoherce, co je ovem termín ponìkud zavádìjící, jakkoli zavedený, protoe i loutkami
lze hrát buï èinohru, nebo zpìvohru, ba i pantomimu; a venkoncem i balet.)
Je to v jádru divadlo generaèní (co lze pozorovat i na roziøující se fotogalerii dìtí
divadla), a by má dnes u øadu hvìzd (Vondráèek, Táborský,...), není to divadlo
pøedvádìjících se celebrit, nýbr divadlo se silným kolektivním vyzaøováním. Jeho duch
je týmový nejen tím, e nezøídka z jeho dílny pochází krom dramatizace i hudba,
ale kolektivní autorské postupy jsou patrné i z herecké a reijní sloky. Urèujícím principem
a zdrojem nápaditosti je tu hravost.
A je to divadlo vskutku syntetické. Vedle nepostradatelné sloky herecké se na sdìlení
rovnocennì a rovnoprávnì podílí scénografie i hudba (muzikálnì schopní herci ji zhusta
provozují pøímo na jeviti), ve je pak tvarováno a syntetizováno zøetelným reijním
uchopením. Dramaturgie je iroká co do zdrojù, kompozièních východisek, témat i ánrù.
Není vak bezbøehá a beztvará. Urèuje ji pozitivní vztah k ivotu a humor chápaný ne
jako legrácky, nýbr jako zpùsob vidìní. Jsem rád, e existuje divadlo, kam mohu jít
na cokoli, ani bych riskoval zklamání. A nejen já.
Jednotlivým inscenacím Divadla v Dlouhé se vìnujeme v recenzích tohoto èísla. O vech
bych mohl napsat, e jsou zajímavé, ba pozoruhodné - a nelhal bych. O vìtinì bych mohl
napsat, e v kontextu souèasného èeského divadla jsou nadprùmìrné - a nelhal bych.
O mnohých bych mohl pìt jen chválu - a nelhal bych. Je mi vak líto skonèit u tolik provozované
libozvuèné èernobílosti, a tak si - pøi opìtném potvrzení veho svrchu øeèeného - dovolím
i pár otázek, poukazù na rezervy èi drobných pochybností.
Ludìk Richter

DOSAVADNÍ INSCENACE:
1996 Dobrodruství Dona Quijota (M. de Cervantes, J. M. da Silva, J. Borna; DD)
Sestra úzkost (J. Èep, J. Deml, J. A. Pitínský; DD)
Zpívej, klaune... (J. Borna, P. Matásek, J. Vodòanský; DD)
kola základ ivota (J. ák, H. Bureová; Labyrint)
Lazebník sevillský (P. Beaumarchais, G. Rossiny, H. Bureová; Labyrint)
Kvas krále Vondry XXVI. (J. Ilner, A. Goldflam; DD)
Kdyby prase mìlo køídla (P. Skoumal, E. Frynta, P. rut, J. Vodòanský; J. Borna)
1997 Snìhová královna (B. Goluboviè; DD)
Don Juan a Faust (Ch. D. Grabbe, H. Bureová; Labyrint)
To je nápad! (J. Borna; DD)
Létavý lékaø (H. Bureová, . Otèenáek volnì dle Moliera; DnZ)
Konec masopustu (J. Topol; H. Bureová)
Tango (S. Mrozek; J. Borna; DD)
Kouzelný vrch (T. Mann, J. Krist, . Otèenáek, J. A. Pitinský)
1998 Velkolepý paroháè (F. Crommelynck, H. Bureová, . Otèenáek)
Tajemství Viléma Storitze (J. Verne, A. Goldflam)
Malá èarodìjnice (O. Preussler, T. Pìkný; Z. Mikotová)
Kabaret Richard Weiner (R. Weiner, A. Goldflam a kol.; DD)
Sýr, sýr! aneb Lov na havrany (E. Labiche, M. Michel, H. Bureová, . Otèenáek)
1999 Kabaret Vian-Cami (B. Vian, P.-H. Cami, J. Borna a kol.)
Mámení mysli (S. Shepard; E. McLaren)
Opice a enich (J. N. Nestroy, H. Bureová, . Otèenáek)
2000 Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoèní povídka (L. Akenazy, J. Borna)
Kabaret Undine (V. Morávek, J. Bulisová)
Obrazy z francouzské revoluce (H. Bureová, . Otèenáek, J. Vedral)
2001 Epochální výlet pana Brouèka do XV. století (S. Èech, J. Borna)
Soudné sestry (T. Pratchett, S. Briggs, H. Bureová, . Otèenáek)
2002 Past na myi (A. Christie; J. Borna)
Bìsi (F. M. Dostojevskij, A. Camus, H. Bureová, . Otèenáek)
Mokré písnì z Dlouhé aneb Co nevzala voda (J. Borna)
Garderobiér (R. Harwood; M. Huba)
2003 Jetì iju s vìákem, èepicí a plácaèkou (S. Königgratz; H. Bureová)
2004 Mikrodramata, Velikáni (W. Bauer; K. Král; scénické ètení)
Komedie s èertem aneb Doktora Fausta do pekla vzetí (J. Borna, staøí èetí loutkáøi)
Arest (P. Landovský; scénické ètení)
Supermanka (P. Landovský; scénické ètení)
Piargy (F. vantner; kolektiv; scénické ètení)
Goldbergovské variace (G. Tabori; Hana Bureová)
Hrdina západu (J. M. Synge; J. Klimsza)
2005 Kabaret Prévert-Bulis (J. Prévert, J. Bulis, J. Borna a kol.)
Ze ivota rackù (Pøíbìhy) (E. L. Tobiá; K. Král; scénické ètení)
Dámská atna (A. Goldflam; scénické ètení)
Lháø (C. Goldoni, H. Bureová, . Otèenáek)
Divoká kachna (H. Ibsen; J. Nebeský)
Záøící noc (Sv. Jan od Køíe, H. Bureová; scénické ètení)
2006 Standa má problém (I. Volánková; K. Král)
Myka z bøíka (T. Lehenová, J. Borna)

Makaráda èili Fantom Opery (T. Pratchett, S. Briggs, H. Bureová, . Otèenáek)
Krajina s televízormi (Je dobré vycíti) (V. Klimáèek; K. Král)
Moliere (M. Bulgakov; S. Fedotov)
2007 Pokus o létání (J. Radièkov, J. Borna)
Cesta do Bugulmy (J. Topol; K. Král; scénické ètení)
Faidra (L. A. Seneca; H. Bureová)
Titus Andronicus (W. Shakespeare; I. Rajmont; kvìten 2007)
(Tuènì - dosud na repertoáru; pøenesené inscenace: DD - z Dejvického divadla; Labyrint z Labyrintu; DnZ - z Divadla na Zábradlí)

RECENZE

tentokrát z DIVADLA V DLOUHÉ Praha

Divoká kachna (autor H. Ibsen, reie J. Nebeský)
Jedna z ikon realismu, Ibsenova Divoká kachna, pojednávající o rozvratu rodiny
zasaené z jedné strany sobeckou malostí a z druhé spasitelským idealismem
jediného spravedlivého, Werlova syna Gregerse, je v Dlouhé inscenována jako groteskní
karikatura ve vech slokách: v postmodernistické scénì, hutných maskách
na oblièejích hercù, v drasticky nadsazených kostýmech i zpùsobu herectví.
Zejména zpoèátku kostýmy a masky, jako i expresivní herectví a reijní naschvály
dokonce ztìují základní orientaci, kdo je kdo v reálném svìtì, o co a proè mu jde...
Vidíme jen symbolická monstra bez zaøazení do reality dìjových faktù: bez znalosti
pøedlohy je tìko poznat v umudlaném nádraním prostøedí salon továrníka Werla, zvlá,
kdy v nìm posedávají dvì postavy v eleznièáøských uniformách a továrník sám pøijde
vzápìtí s krovkami na zádech. Expresivní deformace postav v masce, kostýmu i herectví
a také deformace vztahù jasnì (a èernobíle) oznaèuje významy, ale je natolik silná,
e ztìuje èi znemoòuje divákovi ztotonìní s postavami, a ten ve výsledku jen sleduje
jakési panoptikum z jiného svìta: snad jsou takoví lidé, ale mne se netýká.
Inscenace osciluje mezi znaky nesrozumitelnými (ohrádka s nikdy nepouitým
køeslem v pravém zadním rohu jevitì, stan pøedstavující pùdu, igelitové plátìnky,
do nich se èas od èasu postavy oblékají...) a znaky polopaticky popisnými
(neposkvrnìnì bìloskvoucí oblek idealisty Gregerse, bleskové rozhrnutí suknì
Hjalmarovy eny, kdykoli pán domu vypadá, e by mohl mít chu) - nìkdy, aè se to zdá
nemoné, dokonce zároveò (závoj muelínového idealismu, do nìj se halí Gregers...).
Vnitøní stavba postav zùstává na okraji reisérova zájmu. Postavy a jejich vztahy se mìní
a kolísají dosti libovolnì, nezdùvodnìnì, nemotivovanì: proè Ekdala jeho ena miluje
èi proè se on i jeho otec nìkolikrát na pìtníku promìní, zùstává nejasné.
Prùnik cool divadla do Divadla v Dlouhé poliduje herectví hlavních pøedstavitelù.
Dojemnì èistá Hedvika Jaroslavy Pokorné èi cynicky vìcná hospodynì Ivany Lokajové
a zejména Vondráèkùv sobecký a jeitný Ekdal jsou pøíèinou pùsobivosti této inscenace.
Jen koda, e do ní nahlííme jakoby zvenku, pøes sklo reijního zámìru, který se tlaèí
do popøedí.
Pro dìti a snad ani pro mláde to inscenace není - ukazuje svìt jetì mnohem
horí, ne je - a otázkou je, v jakém vìku jsou dìti schopny takovýto schématizující
a pøitom krutý obraz èíst s odstupem, jako nadsázku. (LR)

Kdyby prase mìlo køídla (autor P. Skoumal, E. Frynta, P. rut, J. Vodòanský, reie
J. Borna)
Pavel Tesaø coby pán v buøince v jedné ze svých pohybových kreací pantomimicky
zdvihne oponu detníkem a pásmo písnièek se rozjídí: Kolik je na svìtì oèí... - i to by
mohl být název celého poøadu, vystihující údiv nad barevností a krásou svìta, jí nám
tvùrci pøibliují. Deset dospìlých lidí na jeviti hraje pro plný sál dìtí od mateøských
kol po ètvrté tøídy. Hrají naplno a s inteligencí hodnou a dùstojnou jejich vìku, nepitvoøí
se a nepøiilávají. A dìti to oceòují pozorností, kterou jejich høe vìnují.
Jednoduchá bílá scéna vede k soustøedìní na obsah písnièek, funkèní je i vìtina
rekvizit, ponìkud bezradné a zbyteènì dekorativní jsou snad jen mnohé projekce na bílé
plátno tvoøící polokouli pozadí. Herci tu fungují pøedevím jako autentická kapela,
ale také drobnými akèními ilustracemi doplòují texty chytrých a citlivých písní - nìkdy
i za pomoci ploných loutek (Kdy jde malý bobr spát), jindy s pohyblivými kulisami
(pojízdné svìtové pamìtihodnosti).
Petr Skoumal zaèíná jako prùvodce a moderátor poøadu, ale tato jeho role postupnì
slábne i vinou èastých odchodù mimo jevitì. Právì v souvislosti s jeho rolí pásmo
ponìkud ztrácí na temporytmu i tahu: pøizvávání a aktivizace dìtí jsou pro nì jistì
zábavné, ale vedou k rozvolòování, zpomalování a nabourávání tahu stejnì, jako
Skoumalova snad a pøíliná leérnost.
Po pøestávce jevitní fantazie jetì houstne a pøibývá inscenaèních nápadù i silných
okamikù (Jan Vondráèek jako Macek snící bìhem vyuèování o moøi je komický
a zároveò poeticky dojemný). U tak nápaditého a citlivého poøadu jen trochu zamrzí,
e není obsahovì vybudovanìjí finále a ve konèí dosti mechanicky ohláením
posledních dvou písní. Ale to u jsem moná pøíli nároèný.
Je to výborná ivá a kultivovaná (a kultivující!) zábava s typickým Bornovým
poetickým cítìním a výborným herectvím i muzikanstvím hercù z Dlouhé. Jsem rád,
e jsem vidìl bìné pøedstavení se kolními dìtmi. Ne na veèerních èi rodinných
pøedstaveních, nato na premiérách, ale na takových, jako bylo toto, se ukazuje kvalita
i smysl inscenací pro dìti: nebo na nì pøijde sto procent dìtí - od tìch, které samy èi
s rodièi divadlo vyhledávají, a po ty, co neumìjí, ne øvát jako na fotbale. A i ti druzí
sledovali po vìtinu èasu jevitì s nepøedstíraným zájmem. (LR)
Lháø (autor C. Goldoni, reie H. Bureová)
Inscenace Hany Bureové se vyznaèují jistou okázalostí a mnohostí prostøedkù
(i stylù) hereckých, scénografických... Bývá to neskrývaná, ba zdùrazòovaná pastva
pro oko. Záplava nápadù sahá od reijních a hereckých kreací pøes technické fórky
typu provozu na benátském kanálu èi turistický rámec mìsta a po malou domù
v podobì znaèky na kulisách a textové naráky, pøipomínající povodeò z roku 2002.
Goldoni organicky propojuje dìj s dobou karnevalu, co umoní závìreènou hru
skrývání a odhalování identity hlavních postav. Reisérka aktualizuje dìj zasazením
do novodobého turistického provozu italského (?) mìsta, èím pøidává pohled
na problémy postav coby turistických atrakcí. Nové významy, posuny, nový pohled na dìj
a téma to vak nepøináí, do pøímého vztahu k tématu ani k dìjovým faktùm nevstupuje:
vichni ti japontí èi nìmeètí turisté s fotoaparáty, dìti, psi a luxování jejich exkrementù,
messengøi dodávající s lutým pytlem na zádech dary... zùstávají v rovinì zábavného
vnìjího ozvlátnìní bez tématického významu.

Ale tyto výtky èi pochybnosti blednou proti výbornì budované dynamice celé inscenace
a zejména brilantnímu hereckému výkonu Jana Vondráèka v titulní roli. Vondráèek dokáe
rozehrát na ploe dvou slov èi rozsáhlé situace skuteèný herecký koncert. Jeho lhaní je
druhem zvrácené hravosti, u ní se jen tìko pozná, nakolik herec provádí svou roli,
a nakolik se jí neskuteènì baví. Cena Alfréda Radoka, kterou si za Lháøe odnesl, je víc
ne zaslouená. A je tøeba dodat, e ostatní za ním v mezích moností svých rolí nijak
nezaostávají. (LR)
Makaráda èili Fantom Opery (autor T. Pratchett, S. Briggs, reie H. Bureová)
Parodická detektivka s fantaskními prvky pojednává známý motiv z podtitulu: hledání
záhadného vraha, jen øádí v budovì Opery.
irí souvislosti Pratchettova fantazijního svìta se tu nevytváøejí - a ani to není nutné.
Jde o hororovou detektivku s rysy parodie, která si vystaèí s bìnou dìjovou zápletkou.
Ozvlátnìním, z hlediska dìje do jisté míry zbytným (jakkoli výbornì zahraným), jsou tu
tøi pohádkové èarodìjnice. Podobnì jako v Soudných sestrách obèas se vyskytující motivy
èi slovní odkazy na Zemìplochu, troly apod. jsou snad zajímavou pøipomínkou
pro zasvìcené. Pro ty druhé vak jsou nesrozumitelné a matoucí, ani mají jakékoli funkèní
opodstatnìní. O co by napø. byla ochuzena policejní hlídka, kdyby se o jejích pøíslunících
nemluvilo jako o trolech?
Dìj se rozvíjí zpoèátku velmi pomalu, epicky (napø. dlouhá cesta dostavníkem),
a zápletka pøichází a po 30 minutách. Dynamice ubírá i to, e hra je zaloena hodnì
na slovì, které ne vdy je jednáním slovem, a také humor je spí konverzaèní ne situaèní.
Vynahrazují to vak silné momenty herecké, maska Krysího smrtì, loutka labutì èi
nezapomenutelné zlaté zuby pánì øeditelovy. Snad jen projekce - móda posledního
desetiletí - jsou zde ponìkud nadbyteèné. Ne zcela zdaøilý je konec.
I kdy se nedá dvakrát vstoupit do tée øeky, pro Makarádu platí toté co pro Soudné
sestry: dobrá zábava pro celou rodinu od desítiletých a po stoleté, pøedevím
ale pro pratchettistické fanouky z øad teenagerù. (LR)
Moliere (autor M. Bulgakov, reie S. Fedotov)
Bulgakovovo podobenství o støetech umìní a moci patøí v rámci tvorby Divadla
v Dlouhé k nejrealistiètìji pojatým inscenacím jak co do pojetí scény a historizujících
kostýmù, tak co do herectví. V podstatì realistická stavba charakterù komediantské tlupy
se pozoruhodnì doplòuje s vysoce stylizovanou groteskní nadsázkou v postavì krále
Ludvíka (vidìl jsem verzi s Tomáem Turkem, jeho pomalá drobnokresba, dovedená
a k dokonalosti, dokáe pøipoutat pozornost diváka k jedinému hnutí prstem èi okem)
a vytváøí zvlátní jednotu onoho druhu, který známe tøeba z reisérova Zojèina bytu,
inscenovaného se studenty DAMU. Realistické herectví tu neznamená neovládané
proívání, ani poloimprovizovanou beztvárnost, nýbr peèlivì budovaný a øízený tvar.
Herci zvládají tuto polohu vesmìs výbornì. Není pøíli spravedlivé v kolektivnì pojaté
inscenaci nìkoho vyzdvihovat, ale pøinejmením Miroslav Táborský v titulní roli si to
zaslouí.
Jeho Moliere v inscenaci není zobrazen jako jednoznaèný hrdina: v osobním ivotì
i ve støetu s mocnými je to èlovìk rozporný, ale jeho tragická velikost je zøejmá v konfrontaci
se zákeønou malostí tìch, kdo skrze nìj, na nìm a pøes nìj bojují o moc. Oproti tomu
drama vnitøních rozporù titulní postavy jde ponìkud do pozadí.
Emotivnì pùsobivá inscenace pro mláde a dospìlé. (LR)

Myka z bøíka (autor T. Lehenová, J. Borna, reie J. Borna)
Inscenací o tom nejobyèejnìjím a nejbìnìjím v ivotì je pramálo. Tìch, které by
vkusnì a pøístupnì seznamovaly dìti s otázkami sexuality, tìhotenství a narození, jetì
míò. Divadlo v Dlouhé jednu takovou nabízí inscenací Myka z bøíka s vkusem,
vynalézavostí a hudebností sobì vlastní. V Dlouhé mají nejen dobré, citlivé herce,
ale i citlivého reiséra, take látka pøila do správných rukou.
Moná se místy lo zbyteènì s kanónem na brabèáka. Ponìkud opulentnìjí, ne by
snad komorní látce svìdèilo, je pøedevím scénografie - nepøíli emotivní a nepøíli poetický
na výku postavený dvouapùlmetrový otoèný buben, v nìm øádí Myka z bøíka, èekající
na své narození, i vechna ta auta a autobusy na jedno pùlminutové pouití, èi roztomilá
postel (stylovì z jiného kusu) mi pøipadají k intimní látce ponìkud bombastické.
Také mohutný rámec koncertu rockové kapely na rozdíl od Vánoèní povídky nevyrùstá
ze samotných situací a atmosféry velkomìsta, nýbr je spí z vnìjku pøiloen
pod záminkou, e budoucí rodièe jsou muzikanti. Slovùm písní, bohuel, není pøíli rozumìt
a jetì od nich odvádí pozornost klipovité diaprojekce animovaných obrázkù (opravdu
bychom nedokázali jenom poslouchat a sledovat hrající?).
Ponìkud se pak ztrácí linie toho, co máme sledovat, a zùstává jen sled volnì
øetìzených pøíhod a situací. Místy se ztrácí i hlavní hrdina - vypravìè, z jeho hlediska
se ve vypráví: o tuto funkci se pøetahuje maminka s Mykou, ale obèas ji pøebírá pan
doktor èi tatínek. Chvíli to vypadá, e vùdèí linkou budou rùzná pouèení o tom, jak se chovat
k budoucí mamince, na chvíli se vynoøí jako moný zdroj napìtí, je bude øeeno, tatínek,
pak se zdá, e pùjde o pouhé sledování chronologie mìsícù tìhotenství... ale nic z toho
není vedeno dùslednì celou inscenací.
Tolik poadavky maximalistické. Støízlivì a realisticky nahlédnuto je to pøíjemná
inscenace, jakých pro mení dìti a tím ménì o této tématice není mnoho. A zcela správnì
je zaøazena mezi inscenace rodinné. Publikum se baví ve dvou rovinách: dospìlí se smìjí
groteskní nadsázce nad tím, co je jim povìdomé (obrovské doktorovy vyetøovací tlapy,
pronikající a k Myce, flirty pánì doktorovy...), zatímco dìti se smìjí jednotlivým slovním
fórkùm a výrazným pohybovým akcím. Myka z bøíka je co do provedení jako vdy
na úrovni, celkové vyznìní mile pozitivní a vìtinu divákù - tìch nejmeních i jejich rodièù jistì potìí. (LR)
Pokus o létání (autor J. Radièkov, reie J. Borna)
Radièkovova hra se pohybuje mezi realitou (pøesnìji øeèeno realitou bulharského
folklornì pojatého venkova) a poetickou fantazií. Ne vdy se daøí najít pøesný pomìr reálné
a fantastické polohy, ale scéna v nebi, kde se vesnièanùm zdá vidìt jejich zemøelé pøedky,
je skuteèným vrcholem inscenace.
Hra je výraznì zaloená na slovì. Do pøestávky sledujeme v mnoha epizodách
vzruení kolem na nebi se objevivího balonu, jen slibuje být zdrojem látky na koile
(spatøení balonu, boj se sousedy z druhého konce, mírování koupajících se enských),
po pøestávce (s výjimkou ponìkud nejasného dovìtku zajetí) hrdinové komentují z koe
balonu, který chtìli pùvodnì chytit, co vidí za letu nad Balkánem. Stavba hry je dùkladnì
pomalá, v podstatì nedìjová, epicko-lyrická, dramatickou stavbu, ani nìjakou ústøední
zápletku, rozvíjenou v jednání postav, nemá.
To limituje i monosti inscenaèní, pøedevím pohybové. Jan Borna s nimi jako reisér
bojuje stateènì i zdatnì, ale pøecjen se jisté statiènosti a verbálnosti neubrání, take
inscenace místy pùsobí vlekle. Je tu øada pìkných nápadù, ale ádný z nich nevytváøí

základ stylotvorné jednoty. Jedinkrát se pouije zmìnìná perspektiva, kdy pod balonem
projede malý vláèek, zatímco dramaticky mnohem závanìjí støelba ze zemì je
uskuteènìna jen ve zvuku, balon pøed ní unikne do reálného kouøového mraku, ale vzápìtí
ve scénì s ptáky jsou promítnuta skuteèná oblaka, aby po chvíli vyplula nad diváky koule
lidské due nesené andìlem (po Faustovi u po druhé s odezvou pouité dálkovì ovládané
létadlo). Projekce jsou zøejmì oblíbeným prostøedkem i scénografa Milfajta. Promítaný
film je sice tentokrát funkèní, otázkou vak je, proè se v textu mluví o nahých enách,
zatímco na nezøetelných zábìrech promítaných na prostìradla, drená v rukou, jsou
koupající se dívky a eny ve velmi cudných dlouhých koilích. Navíc ona dlouhá scéna,
v ní se objeví mezi jedenácti herci jediná hereèka, vyboèuje formálnì i obsahovì z celé
inscenace.
Nejvìtí slabinou je závìreèný obraz s vyetøováním zajatých letcù: nejene se zcela
mechanicky opakuje vdy vyvolání jednoho z nich, jeho obhajoba a odeslání k trestu,
ale hlavnì tato scéna nemá ve faktické rovinì ádné vyústìní: byli vichni proputìni,
nebo na nì prostì zapomnìli? A co z toho plyne?
Pøesto vechno patøí reisérovi i souboru podìkování za poctivý pokus o zachování
poetiky neuspìchaného lyrického zamylení èi zasnìní nad lidskou malostí i velikostí
a touhou po svobodì letu. A venkoncem i za realizaci inscenace zaloené na dobøe
odvedeném slovì. (LR)
Soudné sestry (autor T. Pratchett, S. Briggs, reie H. Bureová)
Fantazijní groteska s pohádkovými prvky stojí na pùdorysu macbethovskohamletovských motivù krále usurpátora a jeho krvelaèné eny, kteøí jsou nakonec
usvìdèeni pomocí divadla na divadle. Odliuje se od nich dvìma zásadními vìcmi: rolí
aka, který se ukáe právoplatným nástupcem na trùn, a trojicí èarodìjnic, které zasahují
do dìje, a nakonec nejmladí z nich zapøede s budoucím králem úspìnou love-story.
Románová pøedloha je zpracována ivì, naráky na nìkteré motivy pøedlohy, které
inscenace sama neexponuje a nerozvíjí, jsou vak pro nezasvìceného nepøíli
srozumitelné a ponìkud zavádìjící.
Snad mì skalní pratchettisté neukamenují, kdy napíi, e jde o zábavu, je si neklade
jiný cíl, ne pobavit, a nauèná moudra jsou pøiloena jen proto, aby se dodalo zdání
hloubky. Na rozdíl tøeba od Vánoèní povídky, kde je humor zpùsobem pohledu na svìt,
zde je samotným obsahem. Tolik obsahu, kolik je schopna, pøináí hra pøedevím tím,
jak oukává, obrací, pøevrací i paroduje známé situace a citáty z Shakespearových dramat.
Budu se ve vztahu k Divadlu v Dlouhé a k reisérce Bureové opakovat konstatováním,
e bohatství nápadù je tu pøítomno ve vech slokách od herectví pøes scénografii
a po reii. Inscenace je hravá, nabitá fantazií, herci si hru uívají a je potìením je sledovat.
Funkèní barvitá fantaskní scéna vstupuje dynamicky do dìje a dotváøí ho.
Pravda ovem je, e inscenace po pøestávce ponìkud tìkne, co vrcholí v samotném
závìru, v nìm musí tøi èarodìjnice rozmotat a vysvìtlit divákùm to, co mu nebyl schopen
øíci pøíbìh. I tak je to dobrá zábava pro celou rodinu od devíti, desítiletých dìtí a po babièky
a dìdeèky, pøedevím ale pro fanouky z øad teenagerù. (LR)
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