K diváctví vychovává dítì pøedevím samo divadlo - jeho inscenace.
Je-li dryáènicky podbízivé, dìlá z dítìte rozjíveného øvouna. Je-li kýèovité,
vychovává kýèaøe. Je-li hloupé, odpuzuje. Je-li nezajímavé, nudí. Neøíkáli mu nic, vychovává ho k nezájmu o divadlo. patné divadlo si vychová
odpíraèe divadla.
Dobré divadlo by samo mìlo upoutat pozornost a pøivést diváka, potamo dítì, k soustøedìní. Ale divadlo je komunikace a na tu musí být vdycky dva - pøedstavení spoluvytváøí i divák. Divadlo potøebuje diváka, který je
ochoten je k sobì pøipustit, alespoò na chvileèku se otevøít a vnímat.
A pøiznejme si, e jsou i tací, kteøí toho nejsou schopni èi k tomu nejsou
ochotni - a u proto, e se chtìjí za vech okolností negativnì vymezovat
a pøedvádìt, nebo je nic, ale vùbec nic nezajímá. A pøiznejme si také,
e jeden èi dva jedinci nejen svou hluèností ostatním ponièí pøedstavení
(koncert, kolní hodinu...), ale i snadno strhnou sto soustøedìných, zatímco sto soustøedìných nikdy nepøehluí a nestrhne jednoho, dva, èi pìt hluèících. Výchova dìtského diváka je tedy potøebná u kvùli nìmu samému.
I sedl jsem si a pøemýlel, co by divadelní divák mìl umìt, k èemu by
mìl být vychován. Nael jsem vak vlastnosti a dovednosti, je nejsou
nijak specificky divadelní, nýbr obecnì lidské, psychosociální:
1. dokázat se soustøedit a vnímat: ne být zticha, nýbr vnímat, netìkat
od podnìtu k podnìtu, chtít a dokázat nìco opravdu vidìt a opravdu slyet...
2. pøimìøenì sociálnì fungovat mezi dalími lidmi: nebýt ani zakøiknutì pasivní, ani se za kadou cenu neprosazovat na úkor druhých...
V tìch dvou jednoduchých, obecných a základních lidských dovednostech (po dnením asi kompetencích) jsou obsaeny i jejich divadelní projevy: e nebudu pøi pøedstavení jíst, pít, køachat vypitými PET láhvemi,
prohlíet si vzkazy na mobilu, pokøikovat na herce, kopat do souseda, brát
mu hraèky, brát mu potìení z pøedstavení svým vanìním...
A to je ve?
To je to hlavní a základní, bez èeho se nic dalího dostavit nemùe.
A pak mùe pøijít otázka hloubky záitku - a k té patøí umìní èíst umìní.
Nejde o ádnou mystiku pro zasvìcené, nýbr o obyèejné chápání znakové podstaty divadla a umìní vùbec.
Samozøejmì, e vychovat diváka k chápání znakovosti a metaforiènosti
divadla je také pøedevím vìcí divadla samého, je by mìlo nabízet znaky
co moná úèinné, neotøelé, pøekvapivé, ale srozumitelné - èi pøesnìji umoòující porozumìt tomu, co chce inscenace øíci.
Jene svìtem vládne televize, film a jim podobná média se svou mnohdy a naturalistickou doslovností a popisností. S nimi se dìti setkávají neporovnatelnì èastìji ne s divadlem. Bylo by tedy ku prospìchu, kdyby jim
rodiè èi uèitel vysvìtlil, e za onou pomyslnou (vìtinou nepøekroèitelnou)
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hranicí zvanou rampa je svìt jako: svìt hry, vyprávìní, pøedvádìní, pøetváøení..., v nìm
vládne základní divadelní konvence - nepsaná dohoda mezi divadlem a diváky, e herec
postavu jen hraje, kdy padne, není mrtev, a je-li slyet dé, tak prí (pøesto, e z hercù
kape nanejvý pot), nebo e místo kapek mohou z rùového mraku pret snìhobílé kvìty, èi z èerného mraku padlí andìlé, a místo vloèek stránky knih. K tomu se arci nedá
vychovávat jen pouèením, nýbr pøedevím dlouhodobým probouzením pøedstavivosti,
fantazie, tvoøivosti, bohatosti mysli a citu.
Samozøejmì, e by bylo úasné, kdyby dospìlý dítì pøimìøenì pøipravil pøímo
na konkrétní pøedstavení: øekl mu, jak se jmenuje, dle uváení mu naznaèil dìj èi téma,
povìdìl nìco o pozadí, reáliích, dobovém zaøazení, autorovi, jeho specifické poetice
a druhu divadla, je uvidí.
e u chci moc? Ale leckteøí (koda, e nemohu øíci mnozí) to dìlají. A jetì pak prohloubí dìtský záitek tím, e si s dìtmi po pøedstavení o divadle popovídají, zahrají, zazpívají... Nejvìtí výchovou k diváctví dìtí je chování jejich dospìlých prùvodcù pøed
divadlem, pøi nìm i po nìm.
Jenome kdo by mìl dìtského diváka vychovávat, kdy zpravidla jsou to právì uèitelé a právì rodièe, kdo mnohdy ani netuí, na jaký titul dìti vedou, pøi divadle se chovají
jako u televize, nahlas se baví a dávají najevo, e divadlo je jen jakási kulisa na úrovni
zapnuté televize, aby se vyplnil èas, pokud vùbec neodejdou, ètou si pøi pøedstavení èasopisy èi doplòují tøídní knihy, konzumují opodál svého buøta s pivem nebo housku
se salámem, nosí dìtem doprostøed øady popcorn a dus, pokøikují na nì bìhem pøedstavení, aby hezky sedìly, e si jen odskoèí nìco nakoupit, a kdy se za dvacet minut
vrátí, tahají je s køikem z øady, e u pùjdou jinam...?
Ludìk Richter
S výchovou dìtského diváka by mìli zaèít rodièe u od útlého vìku, v rámci celkové kultivace osobnosti svého dítìte.
Na návtìvu divadla (i dalích kulturních zaøízení) by dítì mìli pøipravit. Povídat si
s ním o tom, kam jdou, proè tam jdou a naè se jdou podívat. Vytvoøit sváteèní atmosféru.
Mìli by dítìti pomoci vyzdobit si srdce. Pozornost by se mìla vìnovat i zevnìjku, výbìr
odìvu by mìl odpovídat tomu, e pøijde sváteèní chvíle - setkání s kulturou.
Do divadla pøijít pokud mono v klidu a vèas, odloit si svrky v atnì, poøídit program a s dítìtem si nad ním popovídat. Je fajn, kdy po takovéto pøípravì skuteènì
pøijde kulturní záitek a nikoli zklamání. Proto je tøeba sledovat divadelní scénu a nechodit na zajíce v pytli.
Na tuto pøípravu z domova by pak mìli navázat pedagogové na vech stupních kol.
A kdy ne navázat, tak s ní zaèít - nikdy není pozdì. Nedílnou souèástí kvalitního pedagoga je kulturnost. Napø. po ákovi nevyaduje, aby byl v hlediti zticha, ale motivuje ho,
aby sledoval pøedstavení, a sdílí ho s ním. Je naprosto nevhodné, aby si uèitelky vzadu
povídaly a není ani vhodné aby si to ly dopovìdìt ven. Správný pedagog s áky sleduje
pøedstavení, aby ho pak mohli spoleènì reflektovat a tím umocnit záitek (je-li jaký).
Kultivace dìtské due zamezuje vzniku nekulturních hovad.
Iveta Døízhalová
Pokusím se odpovìdìt dle své zkuenosti z nìkolika rùzných pohledù.
Co by v ní nemìlo chybìt? - Od tvùrcù divadla: respektování vìkové schopnosti dìtí,
ale zároveò nepodceòování moností jejich vnímání, estetická i mylenková kvalita (nesená herci divadla a pøíbìhem, který pøedkládají), pøíleitost k emotivnímu záitku, komunikace s dìtmi (by tøeba i nevyslovená), pøesvìdèení o tom co dìlám a tím jak to
dìlám (ivý fenomén!). Od divákù: respekt k spoleèenské situaci, zjednoduenì øeèeno,

jak je tøeba se v divadle chovat (v zájmu monosti nìco proít!), pokud mne nezajímá
i s urèitým respektem vùèi vytváøenému. Vnucuje se mi pøirovnání s taneèními: jsou urèitá pravidla, konvence, které umoòují, toto spoleèenské dìní a to, e z nìj máme uitek.
Øeknìme, e v dìtském divadle - dobrém - pak mohou dìti tanèit!
Co by mìl dìtský divák, kdy pøichází do divadla, vìdìt, znát, umìt...? - Kdy je divadlo, jako komunikativní fenomén, opravdu dobré, nemusí dìtský divák vìdìt, znát, umìt...
Prostì je tam a dìje se! A proívá se a je se! Sám i s druhými!
Jak by mìl být k divadlu vychováván? - Tìká otázka: pøedevím nìkým, kdo dùvìøuje, e divadlo má smysl a lze v nìm nìco nalézt; pokud tohle chybí, nemùe být o výchovì
øeè. Mìl by být vychováván konvencí (viz výe). Mìl by umìt sám nìco (cokoli) vytvoøit.
Mìl by vnímat pøíbìhy druhých lidí. Nemìl by se bát nahlas projevit svùj proitek (napø.
libost èi nelibost).
Kým? - Dospìlými: tvùrci divadla, uèiteli, rodièi.
Co u se proto udìlalo èi dìlá? - Mohu spí popsat, co proto dìlám já. Nehrajeme
pøedstavení pro víc ne sto dìtí. Vdy se pak bavíme o tom, co se nám nepovedlo a máme
radost, kdy to mìlo smysl. Obohacuje to nás i osobnì, tu a tam nám dle reakce dojde,
e nìco nebylo dostateènì srozumitelné, nebo to lo mimo. Nìco jsme zachytili, nìco
nás dojalo - obohaceni jsou diváci (dìti i jejich dospìlí) i my, herci. Bylo to setkání
nad tématem! A kdy hledáme téma pro dalí inscenaci, je to setsakra nejednoduché!
Myslím, e pro fenomén divadla se u udìlalo mnohé, ba i dìlá. Dìtské divadlo má
pøece mnoho podob a vlastní zkuenost jistì pøibliuje vnímání umìní. Snad jsem vychovala dvì partièky souèasných dospìlých kterým fenomén divadla nebude nikdy fuk!
K èemu je to dobré a komu to pomáhá? - Pùjèím si slova, která jsem kdesi èetla
o dobì Shakespearovì: zdálo se, e pøíbìhy divadla právì vyjadøují nìco, co by vichni
rádi ili. Zdálo se, e ivot na jeviti vyjadøoval skuteènìji jejich ivot, ne ten, který mohli,
nebo dokázali vyjádøit. Pøijmeme-li, e divadlo je moností, jak se s ivými lidmi setkat
v citovì zainteresované situaci, proít nìco, co by nám mohlo dát záitek, který nezískáme v bìném ivotì, a dát nám sílu, pak není tøeba mluvit o velkolepém smyslu. V naí
nelehké dobì by to mohla být i cesta k renesanci dui naich dìtí. (Vyjádøení Milady
Maatové, kantorky a autorky øady her pro dìtské soubory).
Snad to dobré divadlo pomáhá nám vem: dospìlým, kteøí na dobré divadlo pøijdou,
a jsou obèerstveni jak reakcemi svých dìtí, tak svými vlastními, dìtem v jejich záitku
a tvùrcùm, e u nás existuje i ivé divadlo!
Mirka Vydrová
Pro mì je otázka výchovy dìtského diváka, pøesnìji dìtského divadelního diváka,
nutnì spjata s druhem divadla, jaké je dítìti nabídnuto.
Jde-li o divadlo starých forem, které jaksi nepoèítá s dìtským divákem jako s partnerem ke komunikaci, je v dìtské hlavièce vnímáno stejnì, jako televize a video. Jak stárnu
(a projevuje se to kromì tìlesných i v duevních schopnostech), úplnì se pøestávám
orientovat v té ílené záplavì kreslených a animovaných seriálù: vechny jsou stejnì
akèní, dobrodruné a nudné a já opravdu nerozeznám jeden od druhého. Dìti se v tom
asi orientují, aspoò mùj desetiletý syn pozná, kdy konèí jeden seriál a zaèíná druhý,
ale jak on, tak i druhý, teprve roèní pokraèovatel rodu, vnímají tuhle podívanou jako
plynoucí øeku. Teèe, bublá, sem tam klacek, nebo ryba, a kdy na pùl hodiny odejdete
a vrátíte se, tak ona teèe poøád stejnì, a tam jste, nebo ne. U nekomunikativního divadla
to funguje podobnì. Koná se za vech okolností a dojde-li se dítì vyèurat, nebo vìnujeli se chvíli nìèemu jinému, nic se nedìje a ani dítì nemá pocit, e o nìco pøilo. Nìkde
se chytne a jede se dál.

Ale ono to mùe být taky jinak. Dítì mùe sedìt v hlediti okouzlené, napnuté
a zvìdavé, co bude dál, fandící dobru a bojící se zla, dokonce tak, e se jen tak tak drí,
aby se nevysápalo na jevitì, a nezaèalo zasahovat do dìje. Ono k okouzlení dìtského
diváka dochází i na blbém divadle, hlavnì ze zaèátku, kdy chvilku trvá, ne pomine první
dojem z nasvícené scény a barevných dekorací, pak vìtinou zájem dìtí opadne,
ale aby dìtské publikum sedìlo streno pøíbìhem, takøíkajíc mimo èas a prostor, soustøedìné, skoro nedýchající, to u je kumt. Dìti jsou toti k vnímání divadla nestejnì
vybavené, ne vechny jsou schopny tento zpùsob komunikace zvládnout a taky ne vem
dìtem je tenhle zpùsob komunikace pøíjemný.
Vybavenìjí pro vnímání divadla jsou ty dìti, kterým doma rodièe ètou a vyprávìjí
pøíbìhy, které umí poslouchat tøeba rozhlasovou pohádku a umí si zobrazovat auditivní
vjem svým vnitøním zrakem. Samozøejmì - umí-li èíst a ètou-li si, je to podobné.
Dalí schopnost, ovlivòující dobré pøedpoklady pro vnímání divadla, je schopnost hrát
si. To, bohuel, dneska taky není tak samozøejmé, jak by se na první pohled zdálo. Umìt
maèkat na poèítaèi enter a shift je nìco jiného, ne vzít do ruky hraèku, nebo díl nìjaké chytré stavebnice a otevøít si nìkde v hlavì vlastní svìt, v nìm malé autíèko je auto
dobrodruhù, jedoucích neznámou poutí za pokladem a díl stavebnice je jeden z kamenných kvádrù královského paláce. To nedokáe ani televize, ani poèítaè. Tam u je to vechno
hotové a dané, popisnì a realisticky vyvedené, pro vlastní pøedstavy tam není místo.
Vyím stupnìm hry, tedy i pøipravenosti k vnímání divadla, je hra komunikativní
a jetì lépe hra v rolích. Je úasné, dokáí-li si s dìtmi hrát dospìlí a pøipraví-li jim tím
cestu k vnímání situace, kdy jiní dospìlí na sebe obléknou kostýmy a podobnou hrou
na jako jim hrají pøíbìh. Dìti by mìly vìdìt, e my vichni po celý ivot hrajeme nìjaké
role: roli otce, roli tolerantního a chápajícího manela, roli dobrého souseda, roli loajálního zamìstnance mateøské firmy a tøeba i roli drsòáka, musí-li to být. Nìkteré role nám
jdou samy, nìkteré hrajeme se sebezapøením; nìkteøí tvrdí, e v ivotì ádnou roli nehrají, e jsou vdycky sami sebou, naprosto autentiètí a rovní, ale jde, myslím, jen o úhel
pohledu, jakým se na to díváme. Copak nikdo z nás nepøemýlel nikdy o tom,
jak se zachovat pøed dìtmi v situaci, které jetì nemohou zcela rozumìt, jak odpovìdìt
na otázku, kterou bychom mezi dospìlými zodpovìdìli úplnì jinak a podobnì?
Jak bezvadné by bylo, kdybychom dìtem umìli zahrát tøeba roli pacienta v zubaøském
køesle, riskujícího úraz po odborném zákroku ratolesti, která na sebe pro tuto hru vzala
roli oetøujícího lékaøe, èi ponìkud pitomého áèka, kterému dcera-paní uèitelka dává
poznat, zaè je toho loket v naem kolství... Podobné hry, kdy na sebe dospìlý dokáe
vzít roli pro spoleènou hru jsou, myslím, pro dìti i vztah dospìlých k dìtem jedním
z nejcennìjích prostøedkù výchovy a kultivace dìtské osobnosti.
Shrnu-li to, dítì by mìlo, jdouce do divadla, vìdìt, e si nìjací dospìlí pøipravili inscenaci, kterou teï a tady zahrají a promìnou do jednotlivých postav chtìjí divákùm umonit proít a procítit to, co ètené, nebo napsané funguje jinak, chudìji o divadelní kouzlo,
o souhru pohybù, zvukù, svìtel, rekvizit, slov. Myslím, e dítì by mìlo vìdìt, e to je
poctivá umìlecká dohoda mezi herci a diváky, díky ní divadlo funguje a e je tím poctivìjí, èím poctivìjí mají herci s diváky úmysly. A z vlastní zkuenosti vím, jak si dìttí
diváci dovedou váit toho, kdy s nimi herci jednají s respektem, adekvátnì k jejich
vìku a ivotním zkuenostem a kdy se na tom spoleèném divadelním záitku mùou
podílet - tøeba jen tím, e mùou svobodnì a spontánnì reagovat tam, kde je legrace
i tam, kde divadelní situace zpùsobí, e málem slyíme tlukot srdce souseda na vedlejí idli.
Mirek Slavík

VÝCHOVA DÌTSKÉHO DIVÁKA aneb NOJO, NO ...
Obecnì se domnívám, e jakákoliv výchova patøí pøedevím rodinì. Teprve pak pøichází (i prostøednictvím mateøských, základních a dalích kolek) stát, jeho základem,
jak víme, je rodina. Pan stát je svým postojem, jednáním a chováním svých politikù urèujícím faktorem kultivace kadého z nás, tedy i mròousù. A naopak. Sice nevím jak, ale my
bychom mìli vychovávat svùj stát. (Stále mám jetì v pamìti hovadiny, které zaznìly
z povolaných úst (?) pøi známé pøetahované o praské divadelní peníze.) Take: povinnost výchovy je obapolná a neustálá. Z jedné strany na druhou a z druhé strany na prvou.
Vychovaný - pouèený - divák se snadnìji a lépe orientuje nejen ve svìtì kolem sebe,
ale nìkdy i sám v sobì. V divadle (nejen tam) nachází návod, nebo varování pro urèité
formy chování a vztahù. V divadle (nejen tam) se v èlovìku probouzí a prohlubuje vnímavost a tvoøivost. Proto je dobré divadlo navtìvovat. Proto je dobré èíst (nechávat si
èíst), poslouchat hudbu, sledovat výtvarná díla, chodit do kina, atd... Zároveò je dobré
vést dìti (nejenom je) k pojmenovávání vidìného, k vymýlení a vyprávìní pøíbìhù,
ke kreslení, malování, zpívání, hraní na hudební nástroje atd... Dùleité také je, e s mnoha
jinými, v houfu, davu, spoleènosti (jak kdo chce) spoleènì proitý záitek bývá podstatnì
intenzivnìjím. Dokonce mì napadl i rituál, po nìm i kostel a pobonosti. Proto vìøím,
e spoleèný proitek má velký vliv na utváøení spoleèenských návykù.
Kadý divák (tedy i ten nejmladí) by mìl vìdìt, na co vlastnì do toho divadla jde.
Ze své praxe vím, e z dvaceti uèitelek, které pøivedly na divadlo tøi sta ákù èasto ani jedna
nevìdìla, na co dìti vlastnì pøivedla. Bylo by také dobré, kdyby dítì umìlo samo sedìt.
Ona ta nesená robata nìkdy nekontrolovanì køièí a maminky, protoe si zaplatily, odmítají odcházet.
Po kolkách stále putují rùzné divadelní spoleènosti, které nìkdy lépe, nìkdy hùøe
seznamují dìti s divadlem. Nìkdy koly i do velkých kamenných divadel (jednou, dvakrát do roka) jezdí. Obávám se, e to je od kol ve, co mohou (nebo co chtìjí) pro své
svìøence udìlat. Mnozí rodièe se o rozhled svých dìtí starají. Jak ale ovlivnit tu masu,
které je vekeré kulturní zázemí uma-fuk, nevím. Je to skoro stejný problém jako s naimi
zcela nekulturními pøedními politiky.
Amatérská divadélka moc a moc ve výchovì dìtského diváka pomáhají. Je témìø
zákonité, e ta pravidelnì hrající nemají takzvanì nejvyí umìleckou úroveò. (Pro neustálé secvièování nového, no, spí opraování starého.) Po zhlédnutí výtvorù mnohých
profesionálních (a drahých) divadelních seskupení, která si stále jetì myslí, e to dìtem staèí, upøednostòuji 99 % pravidelnì hrajících amatérských divadélek pøed obèasným zábleskem profesionální geniality. Pozor! I nìkteøí profesionálové (asi tøi z nich osobnì
znám) pøistupují k divadlu pro dìti zodpovìdnì!
No a nakonec: Vzpomínám, e jsme - za krále klacka - se kolou jezdili na monstrózní
výchovné koncerty do Obecního domu. Hrál nám Symfonický orchestr hlavního mìsta
Prahy. Dìlali jsme tam s nìkolika kamarády takový virvál, e po nìkolika taktech Vltavy
(tuím, e po Svatojánských proudech - ale to zas není tak málo taktù, co?) to dirigent
stopnul a (anonymnì) nás seøval. No vida! a právì tyto koncerty mi vnesly do dalího
ivota lásku k váné hudbì. Chci tím naznaèit, e okázalé nepøijímání nabízeného divadelního, èi jiného kulturního proitku jetì neznamená, e ten kulturní proitek do onoho
vzdorujícího spratka nìkudy náhodou nevnikne, aby se v nìm zahnízdil. Máte pravdu co ti chudáci umìlci, kteøí chtìjí pøedloit to nejlepí, co umí a nìjakej blbej nevychovanej
vandal jim to kazí? - NOJO, NO...
Josef Brùèek

ZPRÁVA O KROCÍCH
ÈI KOBRTÁNÍ

Podávám zprávu o krocích, je jsem podnikla pøi zkoumání výchovy dìtského diváka.
1. krok: Navtívila jsem tøikrát Mìstské divadlo ve ïáru nad Sázavou, kde se konala
pøedstavení v rámci dìtského divadelního pøedplatného. Rozdala jsem 24 anketních lístkù doprovázejícím pedagogùm ze ïárských základních kol, gymnázia a okolních obcí:
Váené kolegynì a kolegové! Èvrtletník DDD, Spoleèenství pro pìstování divadla
pro dìti a mláde DOBRÉ DIVADLO DÌTEM, pøipravuje do jarního èísla téma: výchova
dìtského diváka. Obracím se k vám s prosbou, zda byste mohli uvést, jak u vás ve kole
probíhá pøíprava na pøedstavení a jak následná reflexe? Mùete pøípadnì doloit konkrétní ukázkou, pøíkladem? Staèí struèné vyjádøení v rozsahu nìkolika vìt. (Co by mìl
dìtský divák vìdìt, znát a umìt, kdy pøichází do divadla; jaké jsou cesty výchovy k divadlu;
zkuenosti, co se v tomto smìru udìlalo a dìlá u vás i jinde; výmìna názorù na konkrétní
pøedstavení; dlouhodobá výchova diváka, divadlo hrané dìtmi atd.). Máte zájem na setkání
pøíznivcù dobrého divadla dìtem a navázání pravidelného kontaktu?
Dostala jsem tuto jedinou odpovìï:
Váená paní Køenková, na naí kole probíhá výchova dìtského diváka tak, e pro áky
pravidelnì objednáváme pøedplatné Kulturní minimum. Na chodbì je nástìnka - pouèení
o divadle a program pøedstavení. áky pouèíme o tom, jak se v divadle mají chovat, je-li
to moné, v hodinì literatury pøipomeneme autora literární pøedlohy i dílo. Nevýhoda je,
e vyuèující èeského jazyka není v divadle vdy pøítomen (podle rozvrhu hodin).
Po pøedstavení hovoøíme se áky o jejich dojmech. Z èasových dùvodù nemáme zájem
o setkání pøíznivcù dobrého divadla dìtem a navázání pravidelného kontaktu. Za uèitele
èeského jazyka Z Palachova Mgr. Soková.
2. krok: Navtívila jsem nedìlní pøedstavení ïárského divadelního spolku, hrajícího
pohádku pro dìti a rozdala jsem 10 obmìnìných anketních lístkù pro rodièe
se zpøesnìním:
...Jak se u vás doma chystáte s dìtmi na pøedstavení? Co následuje po pøedstavení? Povídáte si o nìm? Stalo se, e pøedstavení jste sledovali s výhradami? Pamatujete
si divadlo, které se líbilo dìtem i vám?...
Nedostala jsem ádnou odpovìï.
3. krok: Obrátila jsem se na uèitelku LDO ZU v Novém Mìstì na Moravì, Kaèenku
teidlovou, zda by se svých ákù mladích roèníkù nezeptala, jak to chodí u nich. Zde
jsou 4 otázky a odpovìdi 19 dìtí:
- Chodíte se kolou do divadla?
- Jak èasto v prùbìhu kolního roku?
- Pøipravujete se na pøedstavení pøed návtìvou divadla a jak?
- Dochází ve kole ke zhodnocení pøedstavení a jak?
Lucie Novohradská, 14 let: Ano - 6x. - Øekneme si název pøedstavení, èas, místo,
cenu, obsah, popø. kdo v pøedstavení hraje. - Ano, v èetinì se zabýváme názory, pøedstavení analyzujeme, nìkdy si øíkáme o dalích autorových dílech.
Jaroslav Beran, 12 let: Ano - 2x - Ano. Øeknou nám, jak se pøedstavení jmenuje,
jak se máme chovat, kolik to stojí, kdy a kde se pøedstavení koná. - Ano. Ptají se nás,
jestli se nám to líbilo. Kdy jsme byli mladí, pøedstavení jsme kreslili a psali jsme
o nìm.

Nikola Klimeová, 11 let: Ano - 7-9x - Øeknou nám, jak se jmenuje pøedstavení, kdy
na nìj jdeme, jak se máme chovat. - Ano. Po pøedstavení se nás uèitelé ptají, jak se nám
to líbilo, povídáme si o autorovi, øíkáme si, o èem to bylo atd. Kdy jsme byli mladí,
pøedstavení jsme kreslili a nebo domýleli, co by se jetì mohlo stát.
Gabriela Latzková, 10 let: Ano - 4-6x - Øeknou nám, jak se vystoupení jmenuje
a abychom nezlobili. - Ano, povídáme si o vystoupení v literatuøe: jestli se nám to líbilo,
o èem to bylo. Kdy jsme byli mladí, záitky z pøedstavení jsme kreslili.
Lucie Chodilová, 11 let: Jak kdy, ale spí jo. - 2-3x - Dozvíme se, jak se máme chovat.
- Malujeme nìkterou z postav.
Jan Hubáèek, 10 let: Ano - 6x - Ano. Øeknou nám název, jak se máme chovat, kam
a kdy jdeme, kolik to stojí. - Ano. V èetinì si øíkáme, jak se nám to líbilo. Ve slohu jsme
o pøedstavení nìkdy psali a kreslili.
Kateøina Pechová, 10 let: Málokdy, spíe pøed prázdninami. - 3-5x za 6 let - Skoro ne,
vysvìtlujeme si, jak se máme chovat. - Píeme pøíbìh a vykládáme si záitky.
Jaromír Chroustovský, 10 let: Ano - Jednou do roka. - Ano. Øekneme si, co bude
za hru a kam si máme sedat. - Ne.
Lucie upová, 10 let: Ano - 1-2x - Ano, dozvíme se, jak se to jmenuje (nìkdy odkud je
divadelní soubor). - Sdìlujeme si, co se nám líbilo, nìkdy kreslíme obrázky.
Monika Chalupová, 9 let: Ano - 2x - Ano, dozvíme se, jak se jmenuje pøedstavení
a soubor, odkud je. - Píeme otázky, bavíme se o pøedstavení a kreslíme postavy.
tìpán Chodil, 9 let: Ano - 2x - Ano. Dozvíme se, jak se pøedstavení jmenuje, jestli je
to koncert a odkud soubor je. - Ano. Malujeme obrázek, píeme otázky, píeme o tom
a bavíme se o tom.
Simona Rausová, 9 let: Ano - 2x - Ano, øekneme si, jak se pøedstavení jmenuje,
jak se máme chovat a odkud je soubor. - Píeme sloh, kreslíme obrázky.
Tereza Støeòáková, 9 let: Ano - 5x - Nìkdy nám paní uèitelka øíká, co tam bude. Nìkdy ano, nìkdy ne.
Veronika Blaková, 9 let: Ano - 5x - Paní uèitelka nám jen nìkdy øekne, jak se bude
pøedstavení jmenovat. - Nìkdy ano, nìkdy ne.
Tereza Køehlíková, 9 let: Ano - 5x - Ano. Øekneme si název, kdy a kde se pøedstavení
koná. - Nìkdy si øekneme, jak se nám to líbilo a nìkdy o tom malujeme.
Anna Pechová, 8 let: Ano - 2-4x - Ano, dozvíme se, jaký soubor hraje, kde to je, odkud
jsou, co se tam bude dít. - Ano, kreslíme, píeme slohovou práci, povídáme si o tom
na koberci.
Matìj Koneèný, 8 let: Ano - 1x - Ne. - Ne.
Kateøina Krondrafová, 8 let: Ano - Jednou za dva týdny na divadelní pøedplatné. Ne. - Ne.
Jakub Havlíèek, 7 let: Ano - Pouze párkrát. - Øekneme si název. - Ano.
Pokouím se o shrnutí:
Jsou jistì koly, kde by odpovìdìli na anketní otázky ochotnì a rádi, protoe se práci
s dìtským divákem vìnují. Mìla jsem smùlu.
Ale jakými cestami pøivést do kol, kde se to nedìje, tak objevnou mylenku,
e návtìva divadla v dobì vyuèování mùe být mnohonásobnì zúroèena! Ovem s vìdomím, e tomu nìco pøedchází a nìco následuje. A to nìco je v naich rukou. Mají
samotní uèitelé chu a potøebu zamýlet se, proè s dìtmi do divadla jdou? Je vùbec moné organizaènì zajistit, aby s nimi do divadla li ti, kdo jsou ochotni se na pøedstavení
pøipravit, a s dìtmi o nìm hovoøit? Pomáhá jim nìkdo po metodické stránce? Je i tohle
uskuteènitelné?

I kdy v anketních odpovìdích nìkolika novomìstských dìtí leckde zableskne nadìje, e divadlo nabízené kolou je pøece jen souèástí výchovnì vzdìlávacího procesu,
jeho význam a vyuití není doceòován.
A pøece se toèí!
Dobré divadlo a dobrá rodina: Nedìlní návtìva divadla urèeného dìtem s rodièi je
sváteèní událost. Být spolu a octnout se jinde! Spoleèné sdílení je krásné, fyzická blízkost dospìlého ve chvíli napìtí nenahraditelná. Vichni se na záitek tìí a dobré divadlo ho samozøejmì poskytuje obìma vìkovým kategoriím. Doznìní atmosféry si vychutnají
rovnì.
Dobré divadlo a dobrá kol: Návtìva divadla je vdycky vyboèením ze vedního ivota. U proto, e se odehrává jinde ne ve kole. Dìti jsou sváteènìji ustrojeny, anebo,
pøipusme, alespoò ne nevhodnì. Záleí i na pøíchodu do divadla, odkládání v atnì
a èekání na pøedstavení. Souhra personálu a doprovázejících pedagogù dìlá divy! Rovnì závìr pøedstavení a zpùsob odchodu z divadla má tak velikánský význam! Jsme
na pøestupní stanici...
Dìti kolního vìku by mìly vìdìt, na jaké pøedstavení jdou. Mìly by se zajímat o to,
kdo divadlo hraje, e jsou to lidé, kteøí si zaslouí, abychom vìdìli, odkud jsou nebo
jak se jmenuje jejich divadlo.
Pokud se jedná o adaptaci, úpravu, hru na motivy... známé pohádky nebo jiné literární pøedlohy, rozhodnì by s touto skuteèností mìly být seznámeny. Rozèarování, zklamání, e to tak pøece není, nebývá neobvyklé a ne se dìti zorientují, èást pøedstavení
uplyne.
patné divadlo a dobrá kola: Stává se. Pøíbìh je plytký, herci pøehrávají a podbízejí
se, výprava je nevkusná. Dìti se vrtí, pedagog trpí... Ale neukvapuje se ve zbrklých odsudcích, ani ve falených pochvalách. Dá dìtem podnìt k zamylení konkrétní otázkou.
V pøípadì patné adaptace nabídne pùvodní kvalitní pøedlohu. On s dìtmi pracuje dlouhodobì, on má odpovìdnost na vytváøení jejich vkusu, pomáhá jim rozpoznávat umìlecké kvality od nekvalitního zboí.
Jádro pudla ve výchovì dìtského diváka vidím v tom, e na mnohých kolách nevstoupilo ve veobecné povìdomí to, e do divadla má s dìtmi jít pouèený uèitel, který je
dostateènì kvalifikovaný na to, aby se sám bìhem pøedstavení zorientoval a pomohl dìtem
následnì prohloubit záitek z pøedstavení ve spoleèné reflexi. e èas, vìnovaný pøípravì
návtìvy divadla a reflexi není ztrátou, ale pøínosem.
Jana Køenková

TRVALKY 2009

obèanského sdruení TATRMANI Sudomìøice u Bechynì
LIDOVÁ ØEMESLA - DOTEKY TRADICE (VIII.): V roce 2009 chceme v obci Sudomìøice u Bechynì uskuteènit pod vedením odborných lektorù opìt mnoství tvùrèích dílen - napø. keramika, koíkáøství, výroby vitráí, zdobení velikonoèních perníkù a kraslic,
vazby knih, aranování ze suchých rostlin, zpracování vlny, výroby obrázkù z rybích upin, oatky provazované lýkem, pletení z proutí a pedigu, zpracování kùe, popøípadì
øezbáøství, drátování, práce s hedvábím, výroba ruèního papíru, vitráe... Pøedpokládáme volné pokraèování ji prolých témat do dalích let. Na závìr kadého roku poøádáme Vánoèní výstavu vech dostupných prací, které byly vyrobeny. Blií informace u Evy
Houdkové tel :721 046 734 nebo 381 213 508.

VÝLIV - Výtvarnì-LIterární-Vesnièan: Výtvarnì-literární ètvrtletník (pøíloha Sudomìøického zpravodaje) mapuje a podporuje tvoøivost lidí na vsi.
PRVÉ ÈÙRÁNÍ IKY (ètvrtek 30. 4. od 17.00): Souèástí této novodobé tradièní slavnosti bude èùrání limonády a pøedání rekonstruované døevìné stavebnice dìtem. Této
slavnosti, se ji tradiènì se svým pøedstavením úèastní dìti ze sudomìøické sekce bechyòské ZU.
Tìíme se na vás: OS Tatrmani, 391 72 Sudomìøice u Bechynì 30: 381 212 449,
e-mail: tatrmani@sudomerice.cz; www.tatrmani.sudomerice.cz

SETKÁNÍ V OSTRAVÌ

Na ètyøiadvacáté, pøedposlední (jak vyhrouje Saa Rychecký) Setkání divadel a lidí
jsme se vypravili do Ostravy autem v poètu tøí Slavíkù, reprezentantù souborù FUC
a Hudradlo ze Zlivi. Nejmladí èlen rodiny i souborù, ná devítimìsíèní Matìj, skoro celou cestu prospal a i v centru Korunka, kde probíhala vechna pøedstavení, toho z divadla moc nevidìl. Rád toti diskutuje s úèinkujícími na jeviti a tak jsme se museli støídat
- jeden z nás el do hleditì a druhý se synem do hor. Mariánských...
Protoe jsme nemohli vidìt vechna pøedstavení, nesluí se, abych vidìné mezi sebou jakkoliv pomìøoval a srovnával. Pøi takové pestrosti vìku a ánrù, jaká je tradiènì
na ostravských Setkáních k vidìní, to ani nejde. Kdoví, lze-li vùbec srovnávat pøedstavení dìtských a dorosteneckých souborù i v rámci jejich vlastní kategorie, vdy rok v práci
takového souboru je proti dospìlým úplnì jiná èasová míra a zpùsob, jakým jeden kadý
soubor na inscenaci pracuje, je tak odliný od práce jiných souborù, e srovnání výsledku - divadelní inscenace, nutnì naráí na celou øadu obtíí. Lze snad mluvit o jakési
divadelní zkuenosti a tìstí na dobrou literární pøedlohu, vechna dalí hlediska jsou
velmi relativní.
Setkání nabídlo v tomto smyslu paletu odstínù. Setkaly se tu inscenace zkuených
souborù s dobrými texty s nováèky, kterým se výbìr moc nepovedl, byly tu i zkuenìjí
soubory, jim volba textové pøedlohy tentokrát úplnì nevyla. Nejvìtím pøínosem této
pøehlídky u od jejího vzniku v roce 1989 je ale právì to, e se tu mùou setkat úplní
zaèáteèníci se zkuenými komedianty. Nezkueným je setkání s dobrým divadlem inspirací a pouèením - názorným, protoe vidìným a proitým - a motivujícím. Pro zkuené
mùe být pøemýlení o tom, co se nepovedlo jiným, jetì pøínosnìjí. Jednak je to jaksi
líp vidìt a pak, oni u to umí pojmenovat a, umí-li se to pojmenovat i na spoleèných veøejných diskusích, funguje to na obì strany, i kdy tøeba dojde i na slzy a sem tam proletí
vzduchem poøádnì ostré slovo. Kolika z nás se u v ivotì stalo, e jsme nìco chtìli
øíci, pøesnì jsme cítili co, ale slova, kterými jsme se to snaili vyjádøit, byla nìjak jiná,
hranatá, neohrabanìjí, ne jak jsme to cítili uvnitø. A pak u to letí vzduchem a nejradi
bychom se k tomu nehlásili. A mladým lidem, kteøí se právì tady uèí moná poprvé formulovat svùj názor, se to stane snadno. Urèitì ale ádný ze souborù neodjídìl z letoního Setkání s pocitem debaklu a s pøedsevzetími lézt od listopadu tohoto roku
na jakákoliv jiná prkna, jen ne divadelní. Vdycky se mi líbilo, s jak pokornými a tolerantními mladými lidmi se tu lze potkat a to je velké plus vedoucích a pedagogù, kteøí tuto
pøehlídku se svými svìøenci tvoøí. Kde jinde se setkáte s tím, e kdy v hlediti cítí, e to
na jeviti nejde, jak by to jít mìlo, ale ty dìcka tam se snaí a dìlají, co mùou, zaène
z hleditì na jevitì proudit tolik pozitivní energie a na konci se ozve tak upøímnì mínìný
aplaus, e máte chu vechny ty lidi poplácat po zádech. Vím o èem mluvím, protoe

jsem èasto hrál na místech, kde bylo z hleditì cítit, jako by tam èíhali na kadou chybu,
kadé zaváhání a øíkáte si, e nièím byste neudìlali divákùm vìtí radost, ne kdyby tam
jetì ke vemu zaèalo hoøet.
Tak tedy alespoò ve struènosti, co jsme to vlastnì vidìli...
Cyranovy boty Brno: Vìtve tého stromu. Pohybová fantazie, doprovázená hrou
a zpìvem talentované violoncellistky, je pøíbìhem o osamìlé dívce, jejích touhách a snech,
které zùstávají nenaplnìny, protoe ulita, do ní se dívka uzavírá, je tak pevná a tìsná,
e jí sice ochrání proti tomu zlému, ale zøejmì i proti tomu dobrému, co by jí mohlo potkat. I láska, kterou si vysní, pøináí naráz tìstí i bolest z postupného odcizení a rozchodu,
take propøítì bude dobré uzavøít se i proti tomuto citu. ít v izolaci, sterilním, bezbarvém, ale bezkonfliktním bezpeèí. Inscenace nabízí hodnì látky k pøemýlení o podstatì
lidství a normách, které si lidé stanovili, aby se jim spolu lépe (?) ilo. Nebo taky o tom,
jak nás civilizace kolem nás poøád víc a víc nutí k ostraitosti vùèi vem potenciálním
nástrahám, které nás mùou potkat. A tak radi obloukem obcházíme na ulici èlovìka,
který je nìjak jiný, osloví-li nás nìkdo cizí, nejradi bychom hned vypálili ne dìkuju,
nemám zájem, ani vlastnì víme, co nám chce, neèteme letáky a pøijde-li nám dopis,
nejprve peèlivì prozkoumáme, kdo a proè nám to posílá a pak teprve pøemýlíme, jestli
ho otevøeme, nebo ne. Bylo to hezké a poctivé pøedstavení.
Dividlo Ostrava: Ostrov. Romantická vyvraïovaèka, jakou milují dìti a mláde vech
vìkových kategorií, s nezbytnými straidelnými zvuky krokù, vytí psa a nenadálých výstøelù. Hodnì jsem pøemýlel o jednom z velkých problémù dìtského divadla, o nìm
se moc nemluví, který ale trápí vechny, co tohle divadlo dìlají: divák, který takovou inscenaci sleduje, by asi víc potøeboval, aby na nìj herci mrkali, jako e je to legrace,
e od toho mají odstup, e to je pøece velká nadsázka a sranda, protoe v øádu nadsázky a srandy lze pak bez problémù pøijmout vechny nedokonalosti stavby pøíbìhu,
zakopané èasto u v pøedloze, i to, e není jasné kdo a proè hned na zaèátku i pozdìji
skáèe z okna a co se mu stalo a e není úplnì jasné, kdo mùe mít, sakra, dùvod vechny vyvradit a ono to nevychází a nevychází - jene dìti, hrající v inscenaci, to celé
vnímají jinak a protoe mají jinou ivotní, umìleckou i divadelní zkuenost a potøebují
k tomu, co dospìlý divák dávno zná, dojít tím, e v té inscenaci uzrají. Mnozí divadelní
teoretici asi by prohlásili, e taková inscenace nefunguje a u i práce na ní je omyl ale myslím si, e to není pravda. Myslím, e tady je ten známý rozdíl mezi fungováním
inscenace dovnitø, do souboru a ven k divákùm a to jetì s tím, e jinak inscenace
osloví diváka stejné vìkové kategorie a jinak dospìlého, zmlsaného inscenacemi Becka,
Grotowského nebo Brooka. Dìti to hrají vánì, protoe v jejich svìtì to tak je, a my
dospìlí bychom tomu mìli rozumìt, pøesto, e bychom to chtìli mít zahrané jinak. Vzpomínám, jak si kdysi Oldøich Nový stìoval, e jednu z nejvtipnìjích parodií meziváleèného èeského filmu, Pytlákovu schovanku, vzala polovina divákù smrtelnì vánì, protoe
to tak chtìli mít. Chtìli to mít tak sladkobolnì melodramatické, schematické a pøihlouple
sentimentální a také si u toho zaplakali. Nebo tøeba nejlepí western vech dob, pùvodnì
parodie na westerny, Tenkrát na západì V obou zmínìných pøípadech jde o minutí
se tvùrèího zámìru s adresátem, a nechtìné nalezení adresáta jiného. Ale v pøípadì
dìtského divadla pøece primárním adresátem inscenace nejsou dospìlí, ale dìti a pøedevím úèinkující dìti! Proto svou zmínku o Ostrovì uzavøu konstatováním, e jde o skvìlou tudýrku, a e jako dítì bych touil si v tom zahrát a miloval bych pøedstavitelku
Vivian...
Hubitel Opava: Hubitel. Mediální performance mají své zákonitosti, v nich
se neorientuji tak dobøe, jako v tìch divadelních, budu proto o Hubiteli psát z pohledu

divadelníka: tématem je to, k èemu lidstvo s dychtivostí a zpìvem na rtech pochoduje:
technokratická, veho lidského zbavená spoleènost, øízená tie vrnícími procesory superpoèítaèù. Osobnì si myslím - zaplabùh, kdyby to jetì bylo takhle; ve skuteènosti je
to - a zøejmì i do budoucna bude - daleko horí: spoleènost spìje k tomu, e jí nebudou
øídit stroje, ale banda vehoschopných darebákù, majících prachy. Stroje - jo, to by bylo
jetì dobré. Nemají emoce, jejich rozhodování funguje na základì racionálních kalkulací. Neosobnì a spravedlivì. Lidi emoce mají, vèetnì tìch nejhorích. Proto ijeme ve svìtì,
kde miliony lidí umírají hlady a manaeøi polostátních firem mají plat, který by zajistil
provoz plnì vybavené krajské nemocnice. Inscenace Hubitel je vedená v rovinì symbolù, dominuje playback bicích nástrojù a ruchù, který sám o sobì má imaginativní funkci.
Prostoru a rytmu zvukového plánu kontrastuje stereotypní, málo dynamická akce hercù
a tak dochází ke støetu: herecká akce je daleko kratí, ne èas zvukového plánu, který
se neustále rozvíjí a promìòuje. Proto se stává, e zatímco zvukový plán postupuje poøád kupøedu, herci paralelnì s ním u nemají co hrát - to je problém, se ním se setkávají
vichni inscenátoøi, kteøí pouívají jako jednu ze sloek inscenace hudbu, její primární
urèení je vìtinou být samostatným umìleckým dílem, tedy i s vlastní strukturou
a umìleckými prostøedky, jimi oslovuje publikum.
Dividlo Ostrava: Sen. Sen noci Svatojánské je jedna z mých nejmilejích Shakespearových her. Snad je to dobou, v ní ijeme, nebo to je mùj osobní problém, ale nemám
rád Shakespearovy tragedie. Uznávám je, obdivuju, ale nevyhledávám. Kdysi nás studenty pan profesor Luke donutil Shakespearovo dílo opravdu ovládat, ale jeho tragedie
jsem si nikdy nezamiloval. Mám rád Sonety, komedie, nejvíc z nich asi Sen... Pøedevím
prolínání tøí pater - pohádkového svìta elfù, který kvùli manelské hádce královny Titánie s králem Oberonem ovlivní osudy lidí obou dalích pater - vzneeného svìta zamilované athénské zlaté mládee a ochotnického spolku øemeslníkù, neikovných, trochu
pøihlouplých a proto komických. Dividlo vybralo pouze èásti, v nich vystupují elfové
a milenci a já rozumím tomu, proè to udìlali - jestlie chtìli obsadit role Titánie, Oberona,
Hermie, Heleny, Lysandra, Demetria a celého svìta elfù alespoò trochu odpovídajícími
hereckými typy, museli by pro øemeslníky najít est dobrých muských a to je v kadém
dramaáku, i v tomhle spolku dospívajících a dospìlých mladých lidí, problém. Kdyby je
hrály dívky, popøe se inscenaèní princip vztahù mezi mui a enami, resp. chlapci a dívkami.
Dividlo se vìdomì vzdalo toho nejlepího, co ve Snu je (tøeba slavné hry o Pyramovi,
Thisbe a zdi) proto, aby si úèinkující mohli proít to zbývající a najít si tam svá témata.
Zajímavé bylo vyuití masek: herec v masce je zbaven toho nejsamozøejmìjího hereckého prostøedku - mimiky a proto je nucen tím víc pracovat s hlasem a pohybem. Dividlo
se s tím, myslím, vypoøádalo dobøe. V inscenaci jsou aktualizace a naráky
ze souèasného svìta a je vidìt, e to, co my jako diváci vidíme na jeviti, je výsledek
nìjakého dlouhotrvajícího, moná prázdninového projektu, který u sice minul, ale poøád
je to jetì baví.
My3, ZU B. Martinù, Havíøov: 7 mladých koèek. Inscenace Havíøovských byla typickou a kvalitní ukázkou kolní práce souborù ZU. Absurdní poezie Edwarda Leara je
v inscenaci vyuita jako zástupná øeè a jednotící mylenková nit skuteèných témat dospívajících dívek na scénì a inscenátoøi vyuili beze zbytku veho, co poetika takového
dramatického útvaru nabízí. Èlenky souboru jsou kultivované, velmi dobøe vybavené a o to
pøedevím v souborech ZU jde.
Dokoleèka, Gymnázium a SVÈ DUHA Jeseník: Zhasnìte svìtla. Inscenace podobná
havíøovské tím, e jako hlavní komunikaèní klíè vyuila poezii, pøesnìji poezii a drobné
prózy J. Préverta. Na scénì zavonìla Paøí a surrealismus poèátku 20. století, dva mi-

lenci, milující se na Vítìzném námìstí, ansony a smutek z tohoto svìta. Pøiznám se,
e u mì je to v pøípadì poezie na jeviti jako s tragédiemi - obdivuji je, váím si jich,
ale nevyhledávám je. Aèkoliv mám rád tøeba antické tragedie, stejnì tak nìkteré Prévertovy texty a miluji Paøí, ale tu prozáøenou sluncem, voòavou a neopakovatelnou vude
tam, kde nechodí ve dvojstupech prùvody turistù. A taky láska je podle mnì úasná - ale to
musím opatrnì, protoe jsem astnì enat a moje ena se umí velmi pøísnì dívat, kdy...
Brnkadla Brno, oddíl Golemové: Øada neastných pøíhod. Pøíbìh o dvou dìtech,
které pøily o rodièe a stávají se høíèkou v rukách dospìlých, usilujících o jejich majetek,
je bohuel velmi souèasným obrazem dnení doby. A to dìti ani nemusí pøijít o rodièe
a nemusí jít o jejich ivot. koly a rùzná jiná dìtská zaøízení dnes navtìvují dealeøi
a obchodní agenti se vím moným, vudypøítomné reklamy na cokoliv a oblbovací kampanì o tom, co vechno nám hrozí, nedáme-li se za tisícovku okamitì oèkovat, dìlají
z dìtí i jejich rodièù (mají-li je) podobná rukojmí, jako v pøíbìhu Lemony Snicketa, jen to
tak nebije do oèí. A o to, myslím, pøedevím v té pøedloze jde: ukázat, e my vichni
máme zdánlivì monost si vybrat, ale ono se nakonec vdycky ukáe, e to na nás nìkdo mìl pìknì vymylené... Pro mnì Golemové odkryli jetì jedno téma: odvìký problém, jak inscenovat pøíbìh ze souèasnosti, v nìm vystupují postavy dìtí a dospìlých
vedle sebe, jaký zvolit klíè, aby divákovi umonil bez potíí pøijmout fakt, e pøedstavitelé
dospìlých jsou vìkem i velikostí stejní, nebo dokonce mení, ne pøedstavitelé dìtských,
kdy my jako diváci to z hlediska fyzického typu dìtí i jejich hereckých dispozic cítíme
jinak, ne soubor uvnitø svého kolektivu. A s tím souvisí dalí otázka: jaký zvolit inscenaèní øád, aby vedle sebe mohl fungovat napø. vìák jako zástupná rekvizita v pouze
naznaèeném prostøedí a reálné dialogy v reálném èase. Zkrátka, kde jsou hranice vnitøních potøeb souboru a hranice divadelní podívané pro lidi zvenèí. Spoleèná diskuse ukázala, e v pøípadì této inscenace je o èem diskutovat a co moná znovu promyslet ale to je na ní, myslím, právì to nejpøínosnìjí.
THeatr ludem Ostrava: Narozeniny. Klauniáda o oslavì narozenin, odehrávající se mezi
tøemi pacientkami psychiatrické léèebny byla promylená, pøesná a vtipná. Prostøedí blázince je vùbec velmi vdìèné prostøedí pro divadelní hry - umoòuje toti pohled nás
normálních na lidi, kteøí jsou jiní a odrazem zpìt pohled oèima tìch jiných na nás
normální. Aby èlovìk lépe vidìl budovu, u ní stojí, je nejlepí pøejít na protìjí chodník.
Kolektivní, trojhlavé reisérce se ke astnì zvolenému prostøedí podaøilo zvolit i skvìlý
jazyk, vizuální i pohybovou sloku inscenace a tak prakticky lze souhlasit s konstatováním poøadatelù, e bylo koda, e to bylo tak krátké...
Brnkadla Brno, oddíl ASpol: Autobus sebevrahù. Oddíl dospìlých, resp. vedoucí
a reisérka Petra Rychecká, mìl pøedevím astnou ruku pøi výbìru literární pøedlohy.
Absurdní kniní grotesku finského autora jsem neznal a musel jsem si doplnit vzdìlání.
Skupina rùznì ivotem pokopaných lidí, uvaujících o sebevradì, se spojí dohromady,
aby se spoleènì vypravila nejprve na nejsevernìjí mys Evropy, kde se vichni chtìjí vrhnout do vln Ledového oceánu, kdy to nevyjde, zamíøí na opaèný, nejjinìjí konec Evropy, ale samozøejmì, to spoleèenství blízkých lidí a spoleènì proitá dobrodruství vìtinì
z nich navrátí chu k ivotu a dá smysl vemu, co pøedtím smysl nemìlo. V inscenaci je
mnoství zajímavých scénických prvkù - napø. nekoneèné putování autobusu po Evropì
je øeeno projekcí malého, roztomilého, playstacionovitého autobùsku na plátnì pøejídìjícího hory, doly, mìsta, a tenhle dìtsky a hraèkovitì vyhlíející prvek podtrhuje grotesknost celého pøíbìhu, navíc zajímavì kontrastuje s civilním a nìkdy trochu nejednotnì
uchopeným herectvím vesmìs dospìlých hercù. Právì tady, u nìkterých dospìlých èlenù Brnkadel bylo v porovnání s dìtmi, úèinkujícími v nìkterých pøedchozích inscena-

cích, vidìt, jak lidské a herecké uzrání èlovìka mùe posunout jeho existenci na jeviti
do kvalitativnì vyího patra a jaká je to potom radost sledovat jeho práci. Pøedstavení
bylo, myslím, dùstojnou teèkou za celou pøehlídkou.
Jak u jsem napsal v úvodu: nechci a ani nemohu srovnávat kvalitu toho, co jsme
vidìli. Kadé pøedstavení vypovídalo o stylu práce, jakým soubor pracuje a pro vechny
platí, e scházejí-li se nìkde mladí proto, aby spoleènì pøemýleli o literatuøe, rozvíjeli
svoje komunikaèní dovednosti, sociální zkuenost a estetický cit, je velice málo prospìnìjích aktivit. A je-li zprostøedkovatelem veho toho dobrého mezilidského pùsobení
divadlo, není tak dùleité, jestli se jedno pøedstavení povedlo víc a druhé míò, je dùleité,
e jsou! Je dùleité, e jsou takové pøehlídky a bude vìèná koda, a i ty poslední nadené blázny, jako je Saa Rychecký a lidi kolem nìho odradí a otráví industriální moloch
téhle doby a zùstanou jen fitness centra a hospody. Pro ty mladé to bude koda. Já jsem
dvacet let v tomhle svìtì il a miloval jsem ho: tìil jsem se na setkání s kamarády
od komedie a nevadilo mi spaní ve spacáku v tìlocviènách, uèebnách, kulturácích
a hospodách, nevadilo mi tøi dny se nesprchovat a jíst v poklusu, nebo na zemi, protoe
to sdílené vìdomí, spoleèné záitky a neustálé objevování nìèeho nového, to se jinde
hned tak zaít nedá. Jestli to postupnì zanikne, mnì u tìch dvacet let nikdo nevezme.
Mám je v sobì a jsem o nì bohatí, aspoò myslím... Ale ti mladí to nezaijí a to je mi líto.
A u pøítí rok v listopadu pìtadvacáté Setkání bude poslední, nebo ne, u teï se na nìj
tìím. A nejen já, i Hudradlo.
S kritickými poznámkami své eny za oba napsal Mirek Slavík

HLINÍKOVO KUKÁTKO
NÁM DÌLÁ RADOST

Letoní, v poøadí u páté Hliníkovo kukátko se uskuteènilo na pøelomu záøí a øíjna
2008. Pøed tøinácti lety vzniklo jako pravidelné setkávání dìtských divadelních souborù.
Vdy se tu setkávali lidé, kterým lo o kvalitní práci s dìtmi a zároveò o dobré divadlo.
Kukátko bylo naplnìné dojmy z inscenací, ale vznikala pøi nìm i pøátelství trvající dodnes. Jenom díky tomu se èlenùm sdruení Hliník sobì podaøilo po dlouhé dobì pøehlídku znovu vzkøísit. Po odhalení Hliníkovy pamìtní desky a otevøení Hliníkária s jistotou
víme, e Hliník je tím nejlepím hrdinou i v názvu pøehlídky. Vzhledem k tomu, e o jeho
vlastnostech nic nevíme, sotva se mùe nìkomu znelíbit. Také jeho morální profil je zcela
bez poskvrnky, a tak na nìj tìko nìkdo v archivech vyhrabe nìjakou pínu. Je prostì
ideální postavou na její poèest se koná nae pøehlídka.
Ta nabízí dìtským, ale i dospìlým divákùm s dìtskou duí, protiváhu poèítaèové
a televizní kultury plné hrubostí a brutality. I letos pøinesla záitky spoluproitých hodnotných divadelních pøedstavení, vycházejících z kvalitní literatury. Podaøilo se nám ji
od loòska nepatrnì rozíøit. Zatím je stále malá. Divákùm vyla vstøíc pøímo do jejich
pøirozeného prostøedí. I do budoucna zùstává pøáním organizátorù, aby se Hliníkovo kukátko stalo dùvodem, proè se budou humpolecké dìti do koly a do hleditì divadla tìit. A pokud se jim podaøí pøipravit dìtské pøedstavení, nebudou se ostýchat s ním
na pøehlídce vystoupit.
Letoní roèník pøinesl pro mladí kolní vìk Mòam pohádky aneb vaøíme a jíme
na jeviti od plzeòského Divadýlka Kuba a Snìhovou královnu v podání praské Divadelní spoleènosti Kejklíø. Obì pøedstavení se velmi líbila. U Mòam pohádek oceòovali,

e herci opravdu vaøili na jeviti, e vechny pohádky dobøe znaly a mohly je tak snadno
dovyprávìt. Líbil se Koblíek, ale i kádlení Dity-Diety Vloèkové (za svobodna Ovesné)
a Oty-Otesánka Knedlíka.
Snìhová královna okouzlila pøedevím loutkami vech postav. Pohádka
ale i pøedstavení, které podle H. Ch. Andersena napsal Ludìk Richter je plné napìtí.
Nìkteré dìti v rozhovoru o pøedstavení øíkaly, e se bály o Gerdu, kdy se vydala hledat
Kaje. Ve chvíli, kdy se objevila u malé loupenice mìly asi nejvìtí strach a hodnì se jim
ulevilo, kdy se dìvèátka nakonec skamarádila a malá loupenice nakonec Gerdì pomohla v cestì po Kajových stopách. Mnozí se také polekali, kdy se neèekanì objevila
nad celým jevitìm hrozivá postava snìhové královny. O to vìtí byla radost ze shledání
obou hlavních hrdinù pøíbìhu. Dìti mìly radost také, kdy si mohly po skonèení pøedstavení zblízka prohlédnout loutky a zkusit s nimi tøeba jen jednoduchý pohyb.
Pro støední kolní vìk byla pøipravena pøedstavení Robinson v podání Teátru Víti
Marèíka a projekt Rytíø divadla Boøivoj z Prahy, v nìm kromì ètyø dospìlých, hrálo
padesát dìtí. S pøíbìhem rytíøe Jana ze Smojna, vyprávìjícím o rytíøské cti, o hájení lidské svobody proti zneuívání moci a taky trochu o lásce, se dìti seznamují nejen jako
diváci, ale i jako pøímí úèastníci. Krále a císaøe Karla IV. vichni znají z historie jako panovníka osvíceného, bohabojného, spravedlivého. Inscenace se dívá na nìkterá jeho
rozhodnutí trochu nezvyklou optikou. Jan se chová jako pravý rytíø: chrání slabé a utitìné, má v úctì dámy a je vìrný císaøi a králi. Hynek z Potetejna své poddané naopak
trápí, ke své milé pannì Jaddvize je neupøímný a nakonec i hrubý a svého souseda Jana
pomlouvá u krále. Králùv soud je proto smutný a nespravedlivý a konec pøíbìhu dìti pøekvapil: ádné tradièní pohádkové vítìzství dobra nad zlem. Ke smíøení s nespravedlivým ortelem dolo a ve chvíli, kdy stateènost a èest rytíøe Jana pøela prostøednictvím
jeho meèe k nám, do naí doby. Nezùstal snad nikdo, kdo by se pøed odchodem ze sálu
neel jeho meèe dotknout, aby na nìj Janovy vlastnosti mohly pøejít. Je to o odvaze,
spravedlnosti, závisti, køivdì, li, donáení, udávání a taky trochu o nás, øíkaly dìti. Dìtem se líbilo, e pøedstavení bylo pøirozené, pravdivé, z historie, s pìknými loutkami,
e si pìknì zahrály, nauèily se pozdravy dam a pánù... Byl tam i humor, zasmáli jsme
se a pøitom to vùbec nebylo sprostý, øekla Katka Prokopová z 5.B.
K pøedstavení Robinsona jsme zaznamenali tyto ohlasy: Vtipné, zajímavé nápady.
Robinsona jsme èetli a je to tam trochu jinak. Nìkterým dìtem se líbilo ménì ne Rytíø;
ocenili ztvárnìní lodì, e to zvládla sama zahrát jen jedna osoba, e byli zapojeni i uèitelé.
Tady padlo i pár kritických pøipomínek: opakující se èásti, moc dlouhé, hodnì do toho
mluvil (pøeruování dìje), co ztìovalo pochopení, a e nám ukazoval, a mu hodnì
tleskáme.
Pro letoní roèník jsme dìtem i uèitelùm pøipravili internetovou stránku, kde mohli
vyjádøit své názory na jednotlivá pøedstavení. Z názorù organizátoøi poskládali mozaiku,
která poslouila, jako zpìtná vazba pro sestavování programu pøítího roèníku pøehlídky.
Tìíme se, e bude i nadále mezi dìtmi oblíbená a u nyní sestavujeme její program.
Za podporu pøi realizaci letoního roèníku patøí velký dík pøedevím Mìstskému úøadu, zejména místostarostovi Romanu Brzoòovi. Podìkování také pøísluí Václavu Strnadovi, øediteli Základní koly v Hálkovì ulici a jeho zástupcùm, Alenì Kukrechtové
a Jaroslavu Pohanovi, kteøí pøijali pøehlídku také do prostor koly a vytvoøili pro ni pøíjemnou atmosféru spolupráce. Dìkujeme i uèitelùm, kteøí se spolu se svými áky aktivnì
úèastnili. Organizátoøi touto cestou dìkují za spolupráci i pracovníkùm MìKIS Milanu
áèkovi a Martinu Sýkorovi bez jejich podpory by se pøehlídka nemohla uskuteènit.
Jitka Fojtíková

RECENZE
UMAVSKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK Prachatice: Dlouhý, iroký a Bystrozraký
(úprava a reie J. Popiel)
Na scénu, kde stojí jen tafle, napochodují s písní tøi herci v kostýmech Dlouhého,
irokého a Bystrozrakého. Zjistí, e na pohádku je jich málo, a domluví tedy s dìtmi dvì
vìci: e vechno bude jako, a e jim dìti budou pomáhat. Na základì prvého principu
se pak pøevleèením kostýmního detailu mìní v potøebné postavy, nebo postavu vytvoøí
zavìením kostýmu s kloboukem na tafle, pøípadnì vytvoøí princeznu z kytary navázáním átku. Na základì druhého principu si pak pozvou na jevitì ètyøi holèièky coby galerii princezen, z nich si princ vybírá nevìstu, jedno z dìtí dostane za úkol dìlat zvuk
jedoucího konì, obecenstvo má zpívat, aby hrdinové neusnuli, kluk je pozván na jevitì
v roli prince...
Pravidlo urèující, kdy se pouije prvé a kdy druhé tak docela jasné není a pùsobí
ponìkud nahodile. Proè k pouhému výbìru z obrazù princezen je tøeba hereèek z obecenstva, zatímco motivaènì i emotivnì podstatnì dùleitìjí skuteèná princezna je nahrazena kytarou? Proè pøi výbìru hraje prince pøevleèený herec, a pro jízdu za ní
a osvobozování je pøizván chlapec z publika? Kytara je nejprve konìm prince-herce, pak
je ale pouita jako princezna, a konì princovi-dítìti dìlá po ètyøech lezoucí Dlouhý. A základnímu principu vytváøení divadlo jako - na místì, improvizovanì - protiøeèí i propracované instrumentální doprovody písnièek z playbacku; zvlá kdy je na jeviti pouívána
skuteèná kytara.
Aktivizace dìtí výzvami k pomoci èi dokonce pøímým vtahováním do rolí na jevitì
vdy rozvolòuje a naruuje stavbu inscenace od temporytmu pøes jednotlivé významy
a po celý pøíbìh a jeho smysl. I tato inscenace kolísá mezi hraním a hraním si, pøedvádìním a dovádìním. Vtahování dìtí odvádí od pøedvádìné hry, pøíbìh ustupuje do pozadí
a s ním se oslabuje a mizí také napìtí. Zasuty, nezvýraznìny èi dokonce nesdìleny
zùstávají pøedevím dìjovì a tématicky klíèové momenty pohádky: hledání, získávání
a promìòování zmizelé zaèarované princezny. A napìtí i emotivnost inscenace oslabuje
také redukce trojího hlídání, hledání a osvobozování princezny na dvojí a pøedevím
nepøíli emotivnì vypracované finále: vítìzství nad èarodìjem a získání princezny (ostatnì ona ta princezna-kytara zas tak ádoucí není a princ ji ani nedostane do rukou).
Výzvy k výkøikùm èi zpìvu bývají v inscenacích vìtinou jen líbivou, leè trapnou
formalitou, zneuívající dìtskou potøebu fyzické aktivity. Pøi vtahování dìtí na scénu
se bìnì stává, e dìtmi je manipulováno a oupáno po jeviti jako s nábytkem a nedostávají nejmení anci samostatnì se projevit a nìco øeit. Zásadnì je pøi tom dùleité,
nakolik jsou herci schopni autentické komunikace s dìtmi a jaký úkol jim zadají, aby nebyly
jen bezradnými èi trpnými loutkami a zároveò nevyboèily z toho, co ádá inscenace.
Hrozí také nebezpeèí, e angaované dítì zaène hru nevìdomky èi naschvál bourat tím,
e ji zavádí tam, kam to pøíbìh nedovoluje: princ-chlapeèek volá, e princeznu-kytaru
(neikovnì skrytou uprostøed jevitì pod taflemi) vidí, nebo vyèítá svým pomocníkùm,
e usnuli, aè sám spal té. Velmi také záleí na tom, jaké dítì se do role pøihlásí a je
vybráno: pasivní, hyperaktivní, spolupracující èi exhibicionisticky se prosazující...
V pøedstavení, je jsem vidìl, mìli inscenátoøi v osobì chlapeèka-prince obrovské tìstí:
byl aktivní, ale spolupracoval ve smyslu situací, byl samostatný, ale ochotný respektovat
pokyny tu a tam eptem udìlené.

A právì spolupráce s dìtmi je v této inscenaci tím nejcennìjím. Prachatiètí dokáí
s vkusem, vtipem a vnímavostí s dìtmi komunikovat a vytváøet pøedstavení opravdu
s dìtmi a pro dìti, ani bychom mìli trapný pocit zneuití èi laciného ozvlátnìní, dokáí
brát do hry i vlastní vklady dìtí a reagovat na nì. Pøipoèítáme-li i umìøené herectví, inscenaèní nápaditost a funkèní scénografii, jde nepochybnì o inscenaci, která stojí
za vidìní. (LR)

PRAKTICKÝ DIVADELNÍ SLOVNÍK

K tomu, aby se by i jen dva lidé domluvili, musí mít nìjaký spoleèný jazyk. Máli to být o divadle, potøebují znát terminologii. Jazyk je nástrojem nejen dorozumìní,
ale i pøemýlení a teoretická znalost divadla je pomocníkem pøi zlepování jeho kvality
praktické. A kdo neije ve víøe, e umìní je jen vìc srdce, náhlých inspirací a intuitivních
vznìtù, potøebuje pøi divadelní práci i pøemýlet. Kdy nás múzy líbají a dílo vzniká
samo, dìkujme nebi. Ale co kdy zrovna nelíbají a nevzniká? Máme si lehnout a poèkat,
a pøiletí? Nebo zkusit múzy probudit, pøilákat, nasmìrovat? Napøíklad pøemýlením.
Právì vydaný praktický divadelní slovník míøí ke kadému, kdo má o komunikaci
a tvorbu zájem: k amatérùm i profesionálùm, k studentùm støedních a vysokých kol
i k ákùm základních umìleckých kol, k divadlu hereckému i loutkovému, mluvenému, zpívanému, pohybovému i výtvarnému. Vìtí prostor tu mají problémy, které mají
praktický rozmìr, mohou být inspirací èi pomocí pøi inscenaèní práci. Je tu i øada termínù obecných, s divadlem vak souvisejících a v tvorbì i diskusích o ní se èasto vyskytujících, termíny z umìleckých oborù divadlu blízkých, z dramatické výchovy,
z psychologie a dalích spoleèenských vìd, divadla se dotýkajících a z jeho hlediska
vdy nahlédnutých.
Napsal Ludìk Richter, 208 stran, 180 Kè. Novinku lze objednat na adrese: DOBRÉ
DIVADLO DÌTEM - Spoleèenství pro pìstování divadla pro dìti a mláde, Chopinova 2,
120 00 Praha 2: 222 726 335, e-mail: osDDD@seznam.cz
TÉMA NA ÈTVRTletník: Umìní a zábava. Vítány jsou pøíspìvky od tøí øádkù do tøí
stránek.
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