Zábava je podstatnì irí pojem ne umìní: patøí do ní tøeba i fotbal
(zvlá koukáme-li na nìj v televizi), pikvorky a pro nìkoho i uráení rukou sochám nebo ikanování druhých. Umìní je zase irí pojem ne zábava: spadá sem i socha piety, abstraktní obraz, Shakespearùv Král Lear
nebo Dvoøákovo Rekviem, které bychom nejspí zábavou nenazvali.
V èem je tedy problém? V tom, e èím dál víc zamìòujeme umìní jen
za zábavu, jinak øeèeno, e jediným cílem je bavit, bavit, bavit a bavit se,
bavit se, bavit se. Pro to udìláme cokoli, na hlavu se postavíme, do zadku
se necháme kopat, budeme ochotnì padat a blábolit, co nám slina pøinese na jazyk - jen kdy to vyvolá smích. Zábava vekeré jiné umìní vytlaèuje. Jsme smíkovský národ v smíkovské dobì. Vechno je nám k smíchu
(kdy zrovna nenadáváme) a vechno má být k smíchu, nic nesmí bolet,
nato nutit k pøemýlení. Vdy ivot je tìký sám o sobì, tak se alespoò
v divadle chceme smát a bavit.
Jene umìní má více funkcí - a zábavnost je jen jedna z nich.
Pøedevím by mìlo mít vdy co dìlat s estetikou; to neznamená být
normativnì krásné - ale nìjak se k estetiènu vztahovat a vytváøet obrazy
na základì zvolených estetických zákonitostí; bez toho prostì umìní není
umìním, ale nejvý dovedností.
Vnímateli by mìlo umìní vdy pøináet nìjaké poznání; ne pozitivistickou pouèku èi znalost, ale nové poznání vztahù vìcí a lidí ve svìtì. Mìlo
by ho obohacovat novostí, a to jak v oblasti racionální a smyslové, tak
v oblasti citové, emotivní
Umìní by tedy mìlo vnímatele i nìjak oslovovat, vyzývat ho k otevøení
oèí i uí, k pozitivní aktivitì, s prominutím vychovávat jej.
Mìlo by být individuálním vyjádøením postoje umìlce ke skuteènosti,
nebo má-li jít o komunikaci, musí být tvùrce tím, kdo vypovídá opravdu
za sebe a za svùj postoj svou osobností i ruèí.
A a umìní èi jednotlivý umìlec chce èi nechce, má i funkci tvùrce spoleèných hodnotových mìøítek a sjednocovatele spoleèenského vìdomí.
Zcela jistì by mìlo umìní pøináet také oddech, odpoèinek, zábavu,
znovunaplòovat silami a vytrhovat ze vednosti.
Ony funkce se uplatòují v rùzných umìleckých oborech, druzích, ánrech i individuálních dílech v rùzném míøe a v rùzném pomìru. Ale ádná
by se nemìla stát jedinou a ádná by nemìla úplnì chybìt - má-li jít stále
jetì o umìní.
Problémem bavièství, v nì se jistý druh umìní (a do jisté míry vìtina
dneního jevitního a filmového umìní) zvrhává, je, e rezignuje takøka
na vechny funkce, krom té jediné, z ní dìlá modlu. Rekreativní, oddechová funkce je toti pohodlná, pøíjemná, nezávazná a vdy vítaná.
Estetická funkce je v umìní, vnímaném jen jako zábava, zachována
ve specifické podobì: musí bavit, musí se líbit.
Poznávací funkce ustupuje do pozadí èi mizí: umìní, chápané jako zábava, potøebuje, aby je divák pøijal snadno, bez námahy - soustøedí se tedy spíe
na vyuívání a stvrzování toho, co u známe, co si u pøedem myslíme, co nás
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nepøekvapuje, nenutí k pøemýlení, tedy i vyuívání rùzných klié a prostopravd (jakkoli
se tváøících objevnì). Poznávání nanejvý pøedstírá, kdy pøedkládá stokrát vidìné
a odkývané pravdy, které nikoho nerozzlobí a vechny potìí. Takové poznání pak spoèívá v rozpoznání toho, co u vichni víme, èasto v libé líbivé li.
I apelativní, výchovné pùsobení je tudí v zábavì spíe pasivní: svìt je takový, za jaký
jsme ho mìli, proè tedy cokoli, tím spíe sebe sama, mìnit?
Individuální expresivní, vyjadøovací funkce se musí uskrovnit, nebo cílem je zasáhnout co nejirí okruh lidí, pokud mono vechny - a proto ve musí být co nejveobecnìji
srozumitelné, pøijatelné pro kadého, tedy co nejneosobnìjí.
A také spoleèenská funkce vytváøení a sjednocování spoleèenského vìdomí o spoleèných hodnotách má v umìní ztotonìném se zábavou zvlátní postavení: vinou toho,
e takto chápané umìní se vyhýbá jakémukoli novému poznávání a naopak samo vyhledává a potvrzuje to, co ji vnímatel zná a uznává, silnì sjednocuje okruh svých vnímatelù
a udruje je ve svém hodnotovém poli: vichni se jen stvrzují v tom, e tak, jak vidí svìt,
je to správné a tak svìt vypadá.
Zábava není sprosté slovo. Umìní ovem také ne. Promítnout si do prvého jen klady
a do druhého jen nudu, je buï nepochopení nebo demagogie. To, e umìní má více
funkcí ne pouhá zábava, vùbec neznamená, e by umìní mìlo být nesrozumitelnou,
samolibou, pokud mono nudnou sebeexhibicí, jakýmsi umìním pro umìní, urèeným
tvùrci samému a pár spøáteleným snobùm. Ani umìní by nemìlo nudit. I umìní mùe
a má bavit. Ale nemìlo by jen bavit a jako celek být redukováno jen na zábavu èi bavièství, a u vùbec ne bavit za kadou cenu.
Ludìk Richter
Co je umìní a co zábava? Chce se mi napsat, e umìní je dìlat dobrou zábavu
ale ono tohle hraní si se slovíèky je moc laciné, je to samozøejmì daleko sloitìjí.
Moná, e hranice bude tady: u zábavy je primární BAVIT a znám vìru umìlce, kteøí
pro pobavení diváka jsou schopni neuvìøitelných vìcí. U umìní je primární VÝPOVÌÏ,
snaha oslovit umìleckými prostøedky diváka. Umìlecká výpovìï se od strohého popisu
lií emocionální angaovaností, pøidávající k obsahu jetì city, dávno zasunuté vzpomínky, barvy, chutì, vùnì a to ve mùe být sdíleno s dalími diváky, nebo tvùrci, kteøí
dílo vytvoøili. Taky - kdy se øekne zábava, vidím v duchu kolotoèe, støelnice, hrací automaty, televizní Show, Evu a Vaka a celou tu smeèku dechovkáøù, kterým v bývalém
JZD Dubné lisují celé stohy cédéèek o venkovní selance, ranním oparu nad kravínem
a tónu køídlovky, nesoucím se poli a lány... To se fakt najdou lidi, co to kupujou?
Umìní je pro mì tøeba Ravelùv La Valse, pøi nìm mám vdycky závra, nebo vìta
Lacrimosa Dies Illae z Mozartova Requiem, tak teskná, a to bolí. Umìním pro mì byla
Ifigenie v Aulidì v provedení Ariane Mnouchkine v paøíském Théatre du Soleil, její
závìr jsem probreèel, nechtìlo se mi jít do hotelu a doma jsem pak shánìl vekerou
dostupnou literaturu o okolnostech Trojské války. Umìní je pro mì dobrá kníka, od ní
se nemùete odtrhnout, kdy u venku zase pomalu svítá, to se nám asi stalo vem.
Umìní je pro mì tøeba Dalího obraz L´apotheose D´Homére, v nìm poøád nacházím
nové a nové souvislosti nejen s Homérem, ale s lidstvem jako takovým. Umìní je pro mì
nìco, co mi pøinese radost, e to nìkdo takhle umí, pro co tøeba zapomenu na chvíli
na to, co jsem, a jsem lepí, povznesenìjí, astnìjí. Zábava - to je pro mì dneska u
jen øemeslo, jím si nìkdo jiný vydìlává, nebo je to bavidlo, do nìho se hodí desetikoruna a ono vás to pìt minut houpe. Fakticky i obraznì.
Ale moná, e kdy si èlovìk èas od èasu potøebuje vylít hlavu, funguje to jako anestetikum. Nevím, na mì to nezabírá...
Mirek Slavík

Zábava a umìní, zvlátì v amatérském divadle
Umìní a zábava jsou spojité nádoby. Pravda, umìlecké dílo mùe vzniknout i tak,
e se pøi jeho tvorbì autor vùbec nebaví a naopak, umìlecké dílo nemusí bavit nikoho
jiného krom svého autora a moná ani toho ne. Ovem v tom pøípadì je sporné, zda
se opravdu jedná o umìlecké dílo.
Co to je umìní? Umìní je dovednost. Kdo chce dìlat umìní, musí nìco umìt. Ovem
nìkdy vznikne umìní nedopatøením. Èlovìk nemusí umìt dìlat umìní, aby dìlal umìní.
Takový autor výsledek svého úsilí zpravidla za umìní nepovauje. Umìlecké hodnoty
v nìm odkryjí a jiní, zasvìcení posuzovatelé, kteøí rozkryjí dosud skryté hodnoty díla.
Jindy naopak autor ví, e dìlá umìní a produkt jeho píle je umìním pouze pro dalí umìlce
a odborníky, kteøí jsou schopni rozkódovat poselství do díla vloené. Vzniká tak umìní
pro umìní, pochopitelné jen úzkému okruhu zasvìcených. Ovem stát se mùe i to,
e neumìlcovo dílo se stane umìním pro irokou veøejnost. Mladí Alfred Jarry a Paul
Anka by o tom mohli vyprávìt. Natìstí pro nás oba dva zùstali u kumtu a stali se umìlci.
Mnozí jiní nikoliv.
Zábava je ve, èím se dovedeme zabavit. Nìkdy se zabavíme i tím, co nás nebaví.
Zábava je práce, tvorba, konstruktivní èinnost i prosté upoutání pozornosti. Tvorba umìní je zábava. Zabaví umìlcovu mysl, i kdy se trápí, rozdírá své nitro a masochisticky
dímá vlastní dui. Ovem tvoøit se dá i z nudy. Èlovìk se nudí a tak se zabaví tvorbou.
Naopak tvoøení umìní mùe tvùrce poøádnì nudit. Umìní se tak dá tvoøit jako zábava
i jako nudná nutnost, definujeme-li zábavu nikoliv jako zabavení naich smyslù, ale jako
vnitøní stav, jako radost a uspokojení nad stávajícím proitkem. V tomto kontextu ovem
musí umìlecké dílo jakoto umìní bavit vdy, protoe umìní, které nebaví, je pro koèku
a pro vzdìlané kritiky.
Chceme-li dìlat umìní pro umìní alias umìní pro odborníky, neèekejme kladný ohlas
publika. Anebo èekejme kladný, leè neupøímný ohlas publika. Obraz mùe být tak moderní, e prostý, jak tak pouèený èlovìk ví, e dílo má velkou umìleckou hodnotu, ale sám
se s ním nedokáe vnitønì identifikovat. Rozhodnì se na obraz nebude chodit dívat kvùli tomu, e ho to baví. Ledae by se snail zjistit, proè by ho mìl bavit, eventuelnì, jestli
pøece jenom nevisí obrácenì.
V souèasném divadelním svìtì je to podobné. Objevuje se mnoho nových prvkù
a výrazových prostøedkù, které jsou moderní a oèekává se, e to bude diváky bavit a e to
ocení. Pokud to neocení, pak zøejmì diváci nejsou dostateènì vyspìlí a mìli by být pøed
vstupem do divadla øádnì pouèeni. Mìli by být vychováni k rozpoznání toho, co se jim
má líbit. Takový diktát vkusu je ovem zcela nepøípustný. Pokud diváci hru nepochopili,
pak nejsou patní diváci, ale hra. Existují samozøejmì hry, zamìøené na urèité publikum.
S áèky první tøídy nevyrazíme do divadla na Ibsena. To by byla chyba toho, kdo by je
tam bral. Z toho plyne, e publikum se dìlí na skupiny, které si vybírají urèité typy pøedstavení podle svých zájmù a psychického rozpoloení. Jindy se chodí na komedii a jindy
na tragédii. Nejsou tedy stesky nad nechápajícími diváky odrazem servírování díla pro úzce
zamìøené publikum iroké veøejnosti, která není na stejné vlnì s autorem, reisérem
nebo s obìma zároveò a nemùe tedy navázat patøièný vnitøní vztah k pøedkládanému
dílu, nedokáe se s ním ztotonit ani s ním souznít? Pokud hra nebaví, není to obvykle
jenom tím, e je patné publikum.
Zábava je dnes èasto chápána jako gauèing a leing. Já si lehnu a bavte mì, pimprlata! To je sice patnì, ale je to tak. Panáèek pøijde po namáhavém dni domù, umyje
se od oleje a pustí si nejmenovanou televizní stanici s barevnou estrádou, dozví se, komu
se vede hùø ne jemu a komu se vede jetì hùø ne tomu, komu se vede hùø ne jemu

a je spokojený. Zajde do krèmy, dá si jedno nebo dvì, probere, co se právì dozvìdìl
a jde spát. To pøesnì vyhovuje dnenímu rychlostylu konzumní spoleènosti, kdy vechno
musí být hned-hned hotovo a èlovìk se chce nechat bavit a vypnout. Vypnout mozek,
nikoliv televizi. V bohaté konkurenci laciné zábavy, ovem laciné obsahovì, nikoliv finanènì, se snaí obstát moderní divadelní scény. Nìkteré se vìnují umìní pro umìní,
jiné podléhají neviditelné ruce trhu a podbízí se divákùm pøehrlí oplzlostí a vulgarismù.
Kdesi mezi tím stojí klasická divadla, snaící se udret standart pomocí dìl, která jsou umìlecky hodnotná a pøitom dokáou zaujmout i mnohdy jednoduí mysl jejich konzumenta.
Kam se má v této situaci obrátit amatérské divadlo? Má se vìnovat jen supermodernímu umìní, nebo má sklouznout k frakovitosti? Inu, to pøeci záleí na reisérovi
a na hercích. Zvolí-li cestu superumìní, nesmí se ale zlobit, e bìní diváci jejich snaení vdy neocení. A v pøípadì fraky, pouhé estákové zábavy, zase nemohou oèekávat
ocenìní od odborné kritiky. Dìlat zábavu je toti umìní. Vytvoøit hru, která by pobavila
a pøitom si z ní divák odnesl i nìco víc, jakýsi vnitøní pocit, uspokojení, mylenku, která
v nìm pøetrvá i po skonèení pøedstavení, to je skuteèné umìní. Zvládnou-li je amatéøi,
nech se smìle pustí do výin superumìní. Èinohra je základ veho. A má-li být dobrá,
musí bavit nejen publikum, ale i vechny její tvùrce od reiséra po osvìtlovaèe. Jen pak
se zábava stává umìním, které baví a zábavou, která je umìním.
Stanislav Mikule
...fenomén zábavné divadlo
Tvoøí ho muzikály, zøejmì nejlidovìjí ánr dnení doby, a pak tzv. bulvární komedie
a podobné divadelní ánry, které vìtinou uvádìjí soukromá divadla, co jsou èasto rodinná a pøátelská sdruení známých hercù. Zábavné divadlo se s rùznou intenzitou vyskytuje ve vech fázích historického vývoje divadla. Je to jev normální a pøirozený, nebo
jednou z funkcí divadla skuteènì je poskytnout lidem zábavu, veselí, smích, uvolnìní
v celé iroké kále moných podob od kultivované a po obhroublou a pokleslou. Rùzná
bývá jen míra podílu zábavných produkcí na celkových divadelních aktivitách. A také to,
kdo tu zábavu platí.
Typické je, e v dobách spoleèenského úpadku zábavné divadlo bují nad míru bìnou a pøirozenou. Napøíklad v pozdních fázích upadajícího øímského impéria nìkdy
ve 2. a 3. století bylo divadlo témìø výluènì komunikaèním kanálem pokleslých
a obscénních vulgarit, protoe publikum by na nic jiného nepøilo. Mìlo toti na výbìr
mnoho jiných zábav - mimo jiné tøeba zápasy gladiátorù, kde se pøedvádìl skuteèný,
nikoliv jen pøedstíraný boj o ivot, a kde pointou bylo, e nejménì jeden z gladiátorù konèil mrtev - to ve jste mohli zaít pøímo na vlastní oèi z nìkolika metrù. Tak jaképak tehdy
divadlo, koho by to zajímalo! Mimochodem, v této souvislosti se filmy kritizované dnes
kvùli pøemíøe násilí jeví vlastnì jen jako slabý odvar nìkdejka, protoe v nich pøece
nikdo doopravdy neumírá, ve je jen skvìle zahráno skvìlými herci èi skvìle simulováno
jetì skvìlejími poèítaèovými mágy. Ale to by u byla jiná kapitola.
Zábavné divadlo ve zdejích pomìrech získává pùdu pod nohama nenápadnì, ale o to
jistìji a sebevìdomìji. Problém není v tom, e existuje a funguje. Problém je v tom,
e se probouralo do institucí, které jsou v normálním svìtì urèeny pro pìstování umìní
a které je nutno finanènì podporovat, protoe divadelní umìní je pøíli drahé, ne aby si
na sebe v absolutní vìtinì pøípadù dokázalo vydìlat. Cílem institucí pìstujících divadelní umìní toti není jen bavit, ale pøedevím hledat a poznávat svìt, riskovat výpravy
do neznáma, zkouet nové postupy nebo øíkat nepøíjemné pravdy o èlovìku, o spoleènosti,
o souèasnosti i o minulosti. Dìlat to i s tím rizikem, e se to nepovede. V tom se umìní

podobá vìdì - ani vìdec nemùe zaruèit, e kadý jeho pokus bude úspìný a povede
k cíli. Ale bez omylù by nakonec nebyla ta astná pointa, nebylo by onoho vítìzného
a rozhodujícího experimentu, který znamená nový objev. Podobnì i umìní, tøeba divadlo, musí mít takovou monost, vdy dìlá toté, jen jinými prostøedky - místo rozumu
aktivuje u tvùrcù i u recipientù emoce, citovou stránku poznávání svìta.
V instituci oficiálních divadel podporovaných z veøejných penìz si spoleènost - podobnì jako ve vìdì - platí luxus analytického zkoumání, aby mohla poznat sama sebe.
To je pøidaná hodnota umìlecké tvorby. Proto je absurdní, e tyto divadelní instituce couvají pod tlakem publika a zøizovatelù smìrem ke komerèním produkcím a e diváckou
úspìnost uèinily hlavním kritériem své dramaturgie. Stále èastìji se zaèaly i v tìchto
institucích nebo smìrem k nim vytahovat termíny jako procento návtìvnosti nebo spokojenost divákù... Je to spolehlivá cesta do pekla, protoe tlak publika na vìtí a vìtí
zábavnost a diváckost bude stále pokraèovat, take logicky vzniká otázka, kde se takový
ústup zastaví. Aby bylo jasno, jetì jednou pøipomínám: nebrojím proti zábavnému divadlu, ani proti zábavì v repertoáru tzv. kamenných (z veøejných penìz placených) divadel, ale proti
pøemíøe této zábavy a proti poruování podstaty a smyslu existence dotovaných divadel.
Pøed nedávnem se napøíklad strhl poprask kolem uvedení Tajemství zlatého draka
na jeviti brnìnského Národního divadla. Autorsky i divadelnì slabému dílu se kvùli skandálu dostalo hojné reklamy; má ji mít, nebo ani to ho nezachrání pøed brzkým zmizením
v nicotì. Podstatnìjí ovem je, e se zde ryze komerèní projekt neomalenì vydává
za umìlecký program Národního divadla. Producentsky je to ikovný tah. Je jen s podivem,
e takové projekty je opravdu mono poøídit za veøejné peníze! V jiné zemi by to bylo
nemyslitelné. Mravním smyslem divadelní instituce je mít program, cíl, mylenku, nikoliv
jen komerèní úspìch, pøilákat diváky za jakoukoliv cenu a jakýmikoliv prostøedky.
ádný divadelník netouí hrát pro prázdné hleditì, to by bylo absurdní. Ale jsou pøípady, kdy smyslem uvedení nìjakého díla mùe být paradoxnì i to, e bude odmítnuto,
protoe se v danou chvíli jeví jako pøíli smìlé a pøíli provokativní. Rozhodující je, e vùbec
spatøí svìtlo svìta. To je i pøípad Maryi, jednoho z nejlepích èeských dramat, protoe
i ona byla napoprvé pro divadlo pøíliným rizikem a málem se na jevitì vùbec nedostala... Cílem umìní nikdy nebylo hladit diváky, posluchaèe èi ètenáøe po srsti. To je cílem
tìch, kdo chtìjí jen prodávat zboí.
Václav Cejpek (z úvahy O evropské nepodobì èeského divadla, vysílané Èeským
rozhlasem v lednu 2009)
Potomci zanedbaných
Myslím, e téma Umìní a zábava navazuje na úvahy, které se zadostiuèinìním leckde ètu a èasto poslouchám i v rozhlase. Pravidelnì napøíklad v Týdeníku Rozhlas
v pøíspìvcích Jana Halase, Rudolfa Matyse, Jiøiny iklové, v rozhovorech s osobnostmi
naí kultury, ale i v názorech ètenáøù tohoto èasopisu. Konstatování o poklesu schopnosti vnímat umìní, o smìování zmínìných pojmù je zvonìním na poplach.
Jako pedagoga, zabývajícího se dìtským divadlem a dìtským divákem, mì mimoøádnì zaujal esej rektora JAMU Václava Cejpka O evropské nepodobì èeského divadla
(v letoním lednovém poøadu Vltavy Psáno kurzívou), kde se m.j. konstatuje, e... Publikum, ... z jistých dùvodù nevládne tak zcela souèasným divadelním jazykem. Jeho vzdìlání v tomto smìru bylo prostì - nikoliv zcela jeho vinou - zanedbáno. I proto odmítá to,
co je jinde v Evropì nejen bìné, ale i úspìné. Souèasní tvùrci (instituce, zøizovatelé)
se vak pøíli nepokouejí toto zanedbání napravit. Naopak se obracejí k jednostrannému uctívání zlatého telete v podobì komerènì úspìných projektù provozovaných para-

doxnì na oficiálních dotovaných scénách. Autor míní dospìlé publikum. A jsme v zaèarovaném kruhu. Ke komu zvonìní na poplach dolehne? K institucím? Zøizovatelùm? Dramaturgùm dìtského divadelního pøedplatného? Uèitelùm, odpovìdným za výbìr kolního
pøedstavení?
Èíst nás v dìtství nauèili trpìliví dospìlí poznáváním písmenek; kreslení nemùeme
zvládnout bez uèení se dret tuku. Kdo pomáhá dìtem porozumìt divadelnímu jazyku,
kdo je trpìlivì vede k tomu, aby jako potomci zanedbaného publika nezamìòovaly zlaté
tele za opravdové hodnoty?
Káèa nebo zlaté tele?
K uvedeným otázkám mì napadá tento pøíklad: Máme v pamìti známou pohádku
Boeny Nìmcové. Tu o èertovi a Káèe. Ale pøipomeòme si, jake to bylo? Káèa, ve svém
vìku nemoudrá a nepouèitelná, dostane od chytrého ovèáka za vyuèenou, ale nezaslouí
si, aby byla zatracena. Vykoupání v rybníce postaèí. Èert je sice hlupák, ale i hlupák ví,
e dané slovo se má dodret, co on uèiní a slíbenou odmìnu ovèákovi pøinese. A moudrý
ovèák jedná. Nepolepitelné správce pøenechá peklu, nic jiného si nezaslouí. Váhavému kníeti nabídne monost, aby se polepil, a kdy se to stane, rádi mu promineme,
e napálil hloupého èerta. Ze ètyø pytlù zlata nenechal si ani krejcaru, a kníeti pomáhal
spravedlivì øídit obec. Libý pocit po pøeètení nemáme jen z jadrného jazyka, humorných
a dramatických situací, ale i z pocitu, e vìci se udály, tak, jak tomu má být.
Nue! Sledovala jsem pøed èasem pøedstavení v rámci dìtského divadelního pøedplatného Èert a Káèa v Mìstském divadle ve ïáru nad Sázavou. O èem se tady hrálo?
Káèa chce bohatého enicha a chce tancovat. Chasníka Józu hrubì odbývá. V hospodì si zatanèí s neznámým mazurku a tango, ale kdy i on se Káèe pøizná, e peníze
nemá, pøinutí ho, aby ji k bohatému enichovi odnesl do pekla. Ani tam Káèa nemùe
nikoho klofnout, a tak aspoò èerty umývá, ale kupodivu nad plameny. Kdy pro ni do pekla
pøijde Józa, musí se smluvit s èerty, aby ji v pøestrojení za bohatého enicha odvedl.
Ale Józa to nedìlá zdaleka jen z lásky ke Káèe! Chce po èertech peníze. Kdy je má
zaruèené, Káèu odvádí a èerti za ním táhnou truhlu. Káèa Józu nepozná a posléze ho
vyèerpaného a koktajícího nese sama. Ale co by neudìlala pro peníze a bohatého enicha! Lest je posléze prohlédnuta, Káèa zklamána, ale protoe má Józa peníze, Káèa
na svatbu pøistupuje. Èerti si odvezou nechodící knìnu i s rikou, strèí ji v pekle do kotle,
ale vzápìtí ji pøivezou zpìt na louku, aby si vichni vesele zazpívali.
V závìru Józa kupodivu o Káèe tvrdí, e je nejen hezká, ale e má i dobré srdce.
Chudáèek! Co ho èeká? Zanedbaní i jejich potomci pøi dìkovaèce pìknì tleskají.To jsme
se pobavili!
Dvacetkrát proè jako dùkaz
Káèa si zpívá (playback) veselou písnièku a vzápìtí si stìuje. Jak to jde dohromady?
Pase husy na louce, ale spí mezi látkovými závìsy. Má bílé male a je nastrojena do jakoby krojové suknì, ale má nabírané kalhoty. Pøi kadém omdlení roztáhne nohy
a zvedne je buï proti publiku nebo Józovi.
Na husièky volá vtipnì: K noze!
Józa má pøed spící Káèou pokus o cifrování, ale hluchou Káèu to neprobudí.
Proè knìna jezdí v jakési rike, taené jakýmsi kuli?
A proè se zlobí na Káèu, která pase její husy na její louce? Kde je má pást?
Proè Káèa chodí a sedí jako retardovaná? Proè nemluví, ale jeèí?
Proè se v hospodì po písni o pivu, která nemá souvislost s pøíbìhem, na scénu místo hostinského vysune jen ruka? Hosté jsou namalovaní a klapou hubama. (Jako v libereckém Alíbabovi, ale tam to bylo pøesné a funkèní.)

Namalovaní muzikanti drí trubku, èinel a kytaru, ale hudba zní klávesová, reprodukovaná.
Proè Káèa tanèí s nápadníkem pa-mazurku a pa-tango?
Proè Józovi zùstane noha mrtvì ve vzduchu, kdy si Káèa bere stolièku?
Proè se Józa toèí se stolièkou?
Proè je venkovská hospoda v modrých, rudých a zlatých závìsech?
Proè knìna, která se nechá vozit, náhle skotaèí pøi písnièce, kterou si zpívá? Proè si
vùbec zpívá, kdy se vztekala?
Proè si èert zpívá Já jsem malý mysliveèek, kdy o sobì mluví jako o pánu?
Proè Káèa, kdy odhalí v pekle na paravánu rudý samet, prohlásí, e je to jako v kozím
chlívku?
Proè utírá prach ze sametových závìsù hadrem, kdy vzápìtí èerty vyplácí pletenou
rákosovou plácaèkou?
Proè Jíra pøi zpáteèní cestì koktá, aèkoliv pøedtím ani potom u ne? Proè vichni
poøád jeèí?
Proè pøi dìkovaèce jede kotel s plameny na louku a proè knìna v kotli zpívá tydlitýdá?
Proè? No abychom se pobavili!
Jana Køenková

KUDY CESTA NEVEDE:

BAVIÈSTVÍ,
ZÁBAVA PRO ZÁBAVU
aneb JEN SE S PÍSNIÈKU SMÁT...
Herci zpívají: Svìt je plný legrace
i ta nae matrace
chechtá se a smìje
sluníèko nás høeje
je je je je je je
Komorník vbíhaje: Pa-pa-pa-pa... (upadne)
Král:
Pá pá. (odchází)
Komorník:
...pa-pa-pa-pane krá-krá-krá... (sbírá se na ètyøi)
Král:
Ano, odcházím lovit vrány.
Komorník:
...králi. Na-na-na-na... (jak vstává srazí hodiny)
Král:
Na hodinku, na dvì.
Komorník:
...narodila se vám dceruka.
Král se vrátí: O-o-o-o...
Komorník:
O pùlnoci.
Král:
...opravdu? - Pøiprav trùn a dvanáct idlí. (bìí pryè)
Komorník:
Pro-pro-pro...
Král vstrèí jetì hlavu zpìt: Pro sudièky! (zmizí)
Komorník:
Provedu.

Herci pìjí:

Kvete kvítí, slunce svítí,
dnes je krásný den,
jen co køtiny odbudeme,
hned pùjdeme ven.
Na scénì stojí kolem kolébky dvanáct sudièek.
11. sudièka: A já ti dávám do vínku tolik veselosti, kolik unese.
13. sudièka vtrhne: Za to, e jste mne nepozvali, pøisuzuji tomu dìvèátku, aby se v patnácti letech píchlo o vøeteno a usnulo i s celým zámkem na vìky.
Královna omdlí komorníkovi do náruèe.
12. sudièka: Jene jetì jsem nesoudila já: Ty vìky budou trvat jen sto let.
Král omdlí komorníkovi do náruèe z druhé strany.
Komorník:
To-to-to jsme tedy do-do-dopøedli...
Herec pìje: Patnáct let je spousta èasu,
to si mùem hrát,
na to já se celý tøasu,
se mnou celý hrad
Na cimbuøí bílá paní,
ve sklepì zas duch,
ti nám troku ruí spaní
a kazí nám vzduch
- juch - juch
Komorník pøed oponou: To-to-to-to-to to letí. Ètr-ètr-ètr-ètr-ètrnáct let, je-je-je-je-jedenáct
mìsícù a tøi-tøi-tøi-tøicet dnù u je-je-je-je v pr-pr-pr-prachu. (otevøe oponu,
kde se právì po oslavì narozenin protahuje Rùenka)
Rùenka:
Pùjdu se malièko projít. (po dvou krocích zakobrtne a narazí na vì) Co
pak to tady je za vì? A co je to v ní za dvíøka? A co je to v nich za klíèek?
(otoèí klíèkem, otevøe dvíøka, vejde a jde roubovitì nahoru se zpìvem)
Jak na správném kolotoèi
schùdky se nahorù toèí,
být tu jetì houpaèka,
to by byla senzaèka!
Na pouti je vdycky príma,
svìt je jedna velká psina,
i kdy se mi toèí hlava
U jsem tady: sláva, sláva!
13. sudièka: Vítám tì, dìvenko, jde právì vèas. Zapøedeme rozhovor - a i jinak by sis
mohl zapøíst...
Rùenka:
A copak co se to tu, babièko, tak vrtí?
13. sudièka: To ví, e budu pøíst do nejdelí smrti.
Rùenka:
Já myslím, co se to tu toèí.
13. sudièka: Ano, ano, vidí to na vlastní oèi.
Rùenka:
Ale já se ptám, co to máte na klínì.
13. sudièka: Samozøejmì, e jsem v tom nevinnì.
Rùenka:
Ta kuelka je stranì rychlá.
13. sudièka: To bych nerada, aby ses píchla.
Rùenka se píchne: Pích...
13. sudièka: Chi-chi-chi-chi-chich.
Rùenka se sesune a usne. Herci zarùstají zámek rùemi za zpìvu:

Herci pìjí.

up sem, up tam,
nám u je to vecko jedno
up sem, up tam,
sto let je hned fuè!
Melodii pøejme pøicházející princ:
Sto let, to je pouhá chvilka,
hlavnì, e je veselo:
legrace je násobilka,
smích je zdravý pro tìlo.
Princ zakopne o vlastní meè a padne èelem k divákùm:
Princ:
Jsem chudý, leè hodný princ. Mùj otec mi vyprávìl, e jeho otec vykládal,
e jeho otec øíkal, e jeho otec se duoval - zkrátka mùj praprapradìdeèek povídal, e tady nìkde prý pøed sto lety usnula dívka krásná jak z rùe
kvìt.
Seká, a se proseká na vì za zpìvu:
Rùe, rùe,
Slunce svítí,
vude kvítí
kdopak za to mùe
Princ spatøí Rùenku: Pradìdeèek mého dìdeèka, vlastnì dìdeèek mého pradìdeèka ale to je vlastnì toté: zkrátka povìst nelhala: Jé! Ta je krásná!
Vykroèí, zakopne o vlastní meè a padne na Rùenku, ta procitne, rùe zmizí, vstoupí král,
královna a komorník.
Král a královna: No toto!
Komorník:
To-to-to abych pøipravil idle na svatební ho-ho-ho-hostinu!
Herci pìjí:
Tak skonèilo divadlo,
vechno dobøe dopadlo:
s písnièkou se smát,
to má kadý rád.
Bavièství je pøístup, jeho jediným cílem je bavit, rozesmávat, èi alespoò vytváøet falený
dojem veselí a vezaplavující radostnosti. Vechny ostatní funkce umìní jsou této snaze
podøízeny a víceménì vytìsnìny: jde o zábavu pro zábavu.
Bavièství rozøeïuje pøíbìh i jeho potenciální téma vsouváním rozbíhavých motivù,
které nesouvisí ani s pøíbìhem, ani s tématem a jsou jen slepými, odnikud nikam nevedoucími ulièkami. Èastým prostøedkem této køeèovité veselosti jsou nesmyslné, obsahu
prosté, ale o to hojnìjí rádobyskotaèivé písnièky. Jakékoli smysluplné sdìlení pak mizí.
U divadla pro dìti je bavièství a zábava pro zábavu o to hojnìjí, e se pøedpokládá,
e dìti stejnì víceménì nièemu nerozumìjí, touí jenom se smát a pøijmou cokoli.
Ludìk Richter

TRVALKY 2009
obèanského sdruení TATRMANI

Divadlo na návsi (IV.) - 17.-19. èervence: soutìní pøehlídka divadel, která mohou,
umí a chtìjí hrát na vesnických návsích.
Pátek 17. èervence
21.00 Divadlo Karromato: Døevìný cirkus
Sobota 18. èervence
14.00 Divadelní soubor Tábor o.s.: Malý Alená
21.00 Divadlo Luna Stochov: Ach, ta nìha naich dam!
Nedìle 19. èervence
14.00 LDO ZU Harmonie Praha 6: O rybáøi a jeho enì
21.00 Kejklíøské divadlo: Don Quijote z Doudleb
Tvùrèí dílna Divadla na návsi (IV.) - 17.-19. èervence: pokraèování hlasového semináøe z roku 2006. Lektor: Ivana Vostárková.
Keramický semináø (XVII.) - 17.-26. èervence: semináø urèený vem, kteøí se chtìjí
pokusit o prvý, èi ji opakovaný kontakt se základní hmotou - s hlínou.
Balontatrmaniáda (XIII.) PO-SU-BA-NE (V.) - 4.-6. záøí: setkání pøátel lehkého humoru nejen pøi stavbì modelù teplovzduných balónù. Z drobné víkendové tvoøivé radosti se postupnì stala podstatnì vìtí, nároènìjí a obsanìjí veselice s názvem Podzimní
Sudomìøické Balónové Nebe.
Tìíme se na vás: OS Tatrmani, 391 72 Sudomìøice u Bechynì 30: 381 212 449,
tatrmani@sudomerice.cz, www.tatrmani.sudomerice.cz

OSMADVACET

MINIRECENZÍ

BROUÈCI Opava: Pohádka o zlaté rybce (autor a reie Leo Hein)
Výpravná marionetová inscenace je sympatická poctivou snahou pøevyprávìt dìtem
klasickou pohádku. Snad a moc poctivou - vechno se tu øekne, a pak jetì dvakrát,
tøikrát zopakuje, kadou cestu musí stárnoucí hrdina odlapat tøiceti drobnými pomalými
krùèky a na moøi musí jeho loï opravdu namáhavì doplout... a pak nám to jetì vechno
pøevypráví vypravìèka. Chybí zhutnìní, eliminace nedùleitého, zkratka, promìnlivý temporytmus - poèínaje stavbou textu a konèe provedením. Nejnosnìjí je v inscenaci velkorysý hudební plán, který má silný obsah, tah i vlastní poetiku - s ní se vak inscenace,
el, míjí. (LR)
BUBENÍÈEK Praha: Perníková chaloupka (autor L. Tesaøová, reie J. Müller)
Tradièní marionetáøský soubor se pokusil o netradièní scénování: hlavní èásti dìje
se odehrávají na velkém jeviti, cesty Jeníèka a Maøenky ve zmeneném na forbínì (nìkdy tak dojde k obrácené perspektivì s malými loutkami v popøedí, pochodujícími pøed
velkou chalupou v pozadí) a nìkteré scény na rodinném pidijeviátku vlevo od hlavní
scény. el, nedeifroval jsem, co je klíèem, proè to tady a ono tam. S marionetami na nitích
hraje soubor dovednì, ivì, dokáe pracovat i s plastickými pohyby celým tìlem (náklony, úklony, ohýbání...). I tady vak dominuje vìèná nemoc marionet - ilustrativní popis-

nost, s ní loutka jen doplòuje to, co øíká slovo. A to øíká prakticky ve, zatímco akèní
momenty - pøedevím kradení perníku, chycení dìtí, nebezpeèí, je jim hrozí v kleci a útìk probìhnou snadno, rychle a bez vzruení; pøímé ohroení snahou upéci dìti je vyputìno zcela. (LR)
DDS Petrovice: Pasáèek vepøù (autor H. Ch. Andersen, E. Horáková, reie J. Kubíèek)
Zazní melodie Rozvíjej se, poupátko, která kadému asociuje filmovou Pynou princeznu, následuje mobilní rozhovor o nakupování vìcí, naèe na jevitì nastoupí celý
soubor s písní, e budou hrát pohádku a oblékne se do kostýmù. A v tìchto tøech rovinách - klasické pohádky, civilních aktualizací a divadelního zcizování se odehraje celá
inscenace. Soubor si vak vybral adaptaci Evy Horákové z pøelomu 70. a 80. let, zaloenou na øíkadlech a jazykolamech; jene v inscenaci jsou vechny ty slovní høíèky jen
slovy, která se nestávají materií toho, o èem chcem hrát, a jsou tu vlastnì navíc, zbytná
a pøekáející. Inscenátoøi si ale stíili úkol i zanedbáním interpretace nìkterých stìejních bodù: jaký je princ? jakou hodnotu prezentuje? má o princeznu skuteènì zájem?
oè jde císaøi?... koda, protoe starí dìti jsou herecky tvárné, zvládají práci s prostorem
i slunì mluví. (LR)
DÌTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR RARÁEK Opava: O Paleèkovi (autor K. Novák,
reie G. Bernardová)
Paleèka hraje maòásek (pravda, trochu velký na to, e jeho podmìreènost má být
klíèovým hybatelem téhle pohádky), na chvíli se objeví i ploný koník a husarský kùò,
na nìm pøijídí král, ale to nejdùleitìjí odehraje zhruba devítiletý kluèina a dìvèátko
(otázka je, proè dalí dvì dìti se jen mihnou v epizodních rolích loupeníkù, kdy napø.
v rolích krále a táty se pomocí dvou kloboukù musí støídat zbylý chlapec). A v pøedstavení, které jsem vidìl pùsobí oba neobyèejnì pøirozenì a zároveò a obdivuhodnì
tvárnì herecky: navazují autentické vztahy v rolích, cítí temporytmus, celá inscenace
je naplnìna barvitou divadelností (snad jen ta expozice je trochu delí a upovídanìjí,
ne by mìla být) a zároveò vzniká pøirozenou hravostí. To je její nejvìtí - a zároveò
nejzranitelnìjí hodnota. Právì kvùli oné výsostné divadelnosti bude muset vedoucí
hledat cesty, jak udrovat a obnovovat autentickou hravost, aby opakováním a únavou
nedolo jen k reprodukování pùvodnì autentické formy a dojmu pouhé secvièenosti.
To je problém kadého divadla, amatérského dvojnásob a dìtského stonásob. Ale jiné
cesty není. Opatrnické divadlo-nedivadlo by tìko mohlo nabídnout plnokrevný divadelní záitek. (LR)
DIVADÉLKO MÚZIKA Sezimovo Ústí: Doktorské pohádky (autor K. Èapek, reie
M. Smetana)
Soubor si vybral kvalitní text Èapkovy (také bylo za dramaturgický výbìr ocenìno),
ale nepovedlo se mu pøevést jej ani do dramaticko-divadelní podoby, utváøené hlavnì
jednáním postav, ani do epického divadla, v nìm by nositelem jednání byli pøedevím
herci-vypravìèi. A tak i tady zùstává hlavnì reprodukované slovo. Lze litovat, e mladí
herci vedení zkueným reisérem nevyli více ze sebe, ze svého vidìní a cítìní, spíe
z herectví osobnostního, ne ze snahy naplòovat jakési vnìjí pøedstavy o realisticky a naturalisticky pojatých postavách. Stavbì celku pak chybí pøesnìjí významové i tvarové
zakomponování dílèích pohádek, jimi je rámcový pøíbìh o kouzelníkovi Magiáovi
a pøeplnìn, i akcentování klíèových momentù kadé z nich. (LR)

DIVADELNÍ KROUEK Z Bechynì: Osmý John a Krvavý koleno (autor P. rut,
reie F. Oplatek)
rutova jemnì hororová pohádka je inscenována s nadsázkou, odstupem a smyslem
pro (èerný) humor, který je pro ni adekvátní. Jedny hliníkové schùdky a provaz s nìkolika
povìenými plachtami, to je scéna, kterou rozehrává devìt dìvèat a jeden chlapec. Inscenace je ivá, rozhýbaná, nepostrádá tvárné vztahy ani herecký výraz. Její hlavní pøedností, je to, e spojuje potøebnou míru hravosti a divadelního tvaru. Rezervou je realizace
ab a ptákù, kteøí svým umístìním na scénì, (ne)akcí i potemnìlou barvou témìø splývají. Nejvìtí slabinou je pak absence dùraznìjí a jednoznaèné divadelní teèky, aby inscenace nekonèila natøikrát. (LR)
DIVADELNÍ SPOLEK PÁR KLUKÙ A HOLEK, Z Kaplice: Mach a ebestová
(autor M. Macourek, reie Z. Douchová)
Inscenovat notoricky známou pøedlohu je vdycky problém. Hrozí, e svým pojetím
nedokáeme pøimìt diváka, aby zapomnìl na dùvìrnì známé zpracování, nebo e upadneme do jeho napodobování. Kaplickým se stalo to druhé. Míra pøejatých prvkù ve vzhledu postav, hlasové i pohybové stylizaci chtì nechtì vede ke srovnávání - a v tom nemají
dìti anci (ostatnì ani to nedává smysl). Jednoduchá pimprlová gestika má své kouzlo
v kresleném filmu, zatímco u ivých dìtí pùsobí jako manýra patných ochotníkù, a spolu
s hlasovou nápodobou Nároného mùe vést a k pocitu pitvoøení. U seriálu oèekávatelný problém je i v kompozici: jak docílit, aby pùvodnì samostatné díly vytvoøily v inscenace
spoleènou linii a vedly odnìkud nìkam. (LR)
DIVADLO A IVOT Praha: Kdo rozezpívá princeznu (autor L. terc, reie V. Veselý)
Nepøíli kvalitní zpìv je v pohádce o hudebním království prvým problémem. Dìjová linka a motivy hry o princeznì, která nechce zpívat, je nepøehledná nejen vinou
nepøesvìdèivé pøedlohy a chybìjící reijní strukturace, je by akcentovala dìjovì
a tématicky dùleité okamiky, ale i vinou toho, e nejsou sdìlovány motivace jednotlivých postav (princezna zpívat nechce?, nemùe?, neumí?...), take není jasné, komu
o co a proè jde. Jednání a z nìj plynoucí a jím vytváøené situace chybí, zùstávají pøedevím slova. (LR)
DIVIDLO DDM Kaplice: Trpaslík navíc (autor Z. K. Slabý, L. Meníková, reie L. Meníková)
Inscenace na jedné stranì dává dìtem monost vyøádit se v diskotaneècích èi
s nefalovanými vousy na gumièce, ale paradoxnì i tyto momenty vyznívají nepøíli autenticky, jako pøedvádìní secvièeného. Dìti jakoby se nevidìly, nedaøí se vytváøet vztahy, motivace a tím i rozít a pøedat obsah. Je tu pár dobrých nápadù, chybí vak autentické
zapojení dìtí, vycházející z jejich cítìní a také tøíbení nápadù. (LR)
GALIMORTOVO DIVADLO MARIONET DDM Bohumín: Lakomý Kapárek (autor
a reie Tomá Richter).
Sympatická inscenace zaèínající party pìti dospìlých a tøí dìtí s øadou pìkných nápadù, je vak zatím málokdy dokáí rozehrát a dotáhnout a do konce. Autorský pokus
je vítaný, ale zatím v nìm chybí víc pøíleitosti k jevitní akci, pevnìjí dramaturgické
vazby, vìrohodnìjí motivace, pùsobivé téma a také v práci s marionetami jsou dosud
rezervy. Nicménì pokus je to nadìjný. (LR)

HEØMAN Heømanùv Mìstec: Nìco z Jana vytvoøíme... moná i pohádku (autor
J. Vodòanský, J. Øezáè, M. Dziedzinskyj, reie J. Øezáè, M. Dziedzinskyj)
Dva herci a toliké hereèek nastoupí s tím, e pøedvedou výchovný koncert z písní
Jana Vodòanského, ale kdy zjistí, e zapomnìli texty, rozhodnou se zahrát nám náhradou pohádku; natìstí mají sebou èistì náhodou rekvizity, kulisy i kostýmy (klasický
dvoreèek), a tak mohou spustit. Princip jakoby improvizovaného divadla na divadle
s mnohými výpadky, omyly a opravami rozehrávají pomìrnì úspìnì - dokonce tak
úspìnì, e dìjová linie samotné pohádky se v nìm ponìkud ztrácí. Co lze pøièíst
i uvolnìné vavosti, jako i (také tentokrát) chybìjícím reijním akcentùm pøi vedení dìje
a témat pohádky, je vrcholí jejím koncem-nekoncem. Za úvahu by stálo i zkrácení obou
expozic s uèením písni a s rozdìlováním rolí. Hlavním kladem inscenace vak je,
e inscenátoøi - ani zapomnìli na dìti - zùstali sami sebou, nezapomnìli na to, co je
samé baví, zachovali si své mylení a svùj humor a tím i udreli laku inteligentního divadla inteligentních dospìlých lidí, kteøí se nesniují k hloupým dìtem, ale hrají tak, aby to
bavilo dìti, jejich dospìlý doprovod, i je samé. Lidsky jsou autentiètí, herecky tvární. (LR)
KLICPERA Chlumec nad Cidlinou: Jak bylo èertùm v pekle zima (autor J. Pálka,
reie V. Zubrová)
Inscenace trpí pøemírou slov a nedostatkem vztahù, jednání a z nich vznikajících situací:
ve dùleité se odehrává pøevánì v rovinì slova, doplòovaného nepøíli vìrohodnou gestikulací. Problémem jsou i nahodile nastolovaná pohádková pravidla: mùe být opravdu
do pekla poslán kdokoli dle libovùle toho èi onoho èerta? Zdání, e podstatou pohádky je
autorova libovùle, je asi nevyvratitelné, jakkoli spolehlivì inscenátory zavádí do pekel. (LR)
LANNOVKA Èeské Budìjovice: Na irém moøi (autor S. Mroek, reie P. Petrovský)
Tøi starí dìvèata a jeden chlapec hrají Mrokovu absurdní èernou grotesku v mezích
svého vìku a moností velmi slunì: s citem pro výraz a temporytmus i základním zvládáním prostoru jediného praktikáblu-voru. Ale právì jejich vìk je limitem po vícerých stránkách. Nejene tìko mohou mít v sobì dostatek lidské zralosti pro uchopení vech podob
Mrokovy kruté parodie na spoleèenské pokrytectví, ale tìko mohou mít i dostatek hereckého vybavení pro zvládnutí konverzaèní komedie z vyí spoleènosti, zaloené
na jemné, distinguované interpretaci slova a høe s jeho významy. A je tu i otázka, nakolik
ryze muský text s ryze muskými vztahy a ryze muským mylením a vyjadøováním mùe
být pøenesen do enského (dívèího) obsazení. Inscenace se pohybuje od samého zaèátku v jedné relativnì poklidné rovinì bez gradací a viditelného vývoje, k nìmu nejsou
vyuity ani dva klíèové vstupy postav zvenèí - poáka a sluhy. Uití reprodukované hudby je nejenom funkènì (zbyteèná ilustrace charakteru postav a situací), ale i stylovì
(Strauss, Mozart, Vivaldi) ne právì astné. Na vzdory problémùm jde vak o zajímavý
pokus o pomìrnì úspìné herecké ztvárnìní nároèného textu mladými interprety. (LR)
LANNOVKA, HÁÏATA Èeské Budìjovice: Støeda nám chutná (autor I. Procházková, reie P. Kovandová, P. Petrovský)
Prazvlátní pøíbìh o odloené holèièce, jí jako výraz tìstí rostou z hlavy jablka,
z nich se v dìtském domovì peèe obastòující trùdl, je asi lákavý právì pro svou
a èernobílou pøehlednost zavánìjící a sentimentem. Pøíbìh ze ivota dìtí s pohádkovým
prvkem dává v nastoleném principu støihovì oddìlených obrazù dìtem monost pøedvést, e jsou vesmìs herecky ikovné. Hlavním problémem je disproporce mezi dlouhou,
obsahovì zbytnou expozicí a pøímoèaøe zkratovým øeením závìru. (LR)

MRÁZ PO ZÁDECH Praha: Rozum a tìstí (autor a reie soubor na motivy K. J.
Erbena)
Inscenace dvojice profesionálù trpí obvyklou nemocí: pro samé legrace, vtípky, odskoky a zcizení témìø zaniká základní spor, na nìm je postaven pøíbìh a téma pohádky. Herecký pár hraje z devadesáti procent tìlem a jediná loutka (nepoèítám-li
malované obrázky zcela odliného stylu) - øezbovaný manekýn - je spí povadlou rekvizitou, která vlastnì nikdy nejedná. (LR)
OPAL Opava: Klinická smrt paní Dvoøáèkové a jiné povídky (autor I. Chaun,
reie M. Halámková)
Tøi drobná dílka Igora Chauna, vynikající v literární sloce i v inscenaèním provedení pøedevím odvahou jít a na dno vkusu. Dodal bych snad jen dvì vìci: 1. leccos
se na chodníku i jinde nachomýtne, ale ne do veho musíme dobrovolnì lapat,
2. divadlo unese jetì mnohem ménì ne papír. Pøidávat, e se inscenace pøíli nepovedla ani divadelnì, je pak u vlastnì zbyteèné. Øíkám to nerad, neb Opalové
jsou kamarádi - ale k tìm by èlovìk mìl být dvojnásob upøímný, jestli mu na nich záleí. (LR)
THeatr ludem Ostrava: Narozeniny (autor a reie H. Galetková)
Soubor sloený ze dvou profesionálù a dvou studentek pedagogické fakulty hraje
silnì výtvarnì pojatou sérii hereckých pohybových etud s papírem, chlebem, nìkolika
lahvemi a zástupnou øeèí; ètyøikrát se na kratièký okamik objeví i náznak loutek,
ale k skuteènému jednání s nimi - k pøerodu neivého objektu v subjekt, usilující
o dosaení svého cíle - nedojde. Hlavním problémem je dramaturgie: jednotlivé nápady-èísla jsou jen volnì propojeny pomocí pøechodových oslích mùstkù, ale celkový
význam se nevyjevuje, po dvaceti minutách se princip zaèíná vyèerpávat a vinou chybìjícího dramaturgického sepìtí a tahu zaèíná být poøad zdlouhavý. Záhadou je postava mue, stojícího vìtinu èasu opodál na idli: technická výpomoc? sluha? jakási
vyí moc?... Závìr, v nìm zjistíme, e lo o tøi chovankynì (a chovance?) psychiatrické léèebny, je jen formálním alibi, které k pøedchozím epizodám nepøidává nic, co by
je posouvalo, obohacovalo èi vysvìtlovalo. Skuteèná inscenace tedy nevznikla ale podivuhodnì pohybovì zvládaná práce s materiálem je rozhodnì inspirativní. (LR)
TURNOVSKÉ DIVADELNÍ STUDIO Turnov: akovská pohádka (autor P. Haken,
reie L. Lebedová)
Mladá reisérka se nesnaí o okující vnìjí experimenty, ale o co moná pøehledné odvyprávìní pohádky - nadto tentokrát opravdu smìøující k dìtem. Pøesto i tady má
reijní práce s akcentováním dùleitých okamikù, které by nás úèinnì provedlo dìjem i tématem, jetì leccos pøed sebou: pøedevím není akcentován zlomový okamik, kdy se pohádka obìma èarujícím akùm vymkne v postavì èerta z rukou, trochu
samoúèelné jsou naopak dìtské postavy malé princezny a malých èertù. A na obì
malé (jakkoli roztomilé) dìti je soubor herecky velmi slunì vybaven, a podaøí-li se mu
zmírnit ukøièenou pøeexponovanost obou akù (mimo jiné i jejich typovým a funkèním
rozliením), mohla by vzniknout pùsobivá inscenace autorské pohádky. (LR)
TYL Èelákovice: Jablka mládí (autor J. Èermáková, reie B. Vítovcová)
Èelákoviètí vycházejí rovnì z nosné pøedlohy, pro ní nadto soubor zvolil nadìjný
klíè divadla na divadle, hry na pohádku, kterou si skupina Cikánù improvizuje,

aby zapomnìla na smrt jednoho z nich. koda jen, e tento (èi jiný) dùvod není
ani dostateènì sdìlen, ani uzavøen po pøehrání celé pohádky. A jetì vìtí koda,
e se princip improvizovaného hraní z toho, co je právì k dispozici, neprolne do vech
prostøedkù od scénografie a po herectví, e není dùslednì uplatòován po celou dobu
a vyskytne se jen v okamiku, kdy je tøeba pøedvést chybìjícího konì a jabloò. Kdyby
tato hra na hru pøeváila, mohly by zmizet i okamiky, v nich se místo vytváøení situací jednáním (jeho prostøedkem mùe být i slovo) spíe jen hledá, jakým pohybem,
gestem, mimikou doplnit èi naplnit text. A také zde by prospìla pøesnìjí reijní práce
pøi strukturování celku pomocí promìnlivého temporytmu, dynamiky, výrazu... v zájmu
akcentování dìjovì a tématicky dùleitých momentù. (LR)
TYL Lomnice nad Popelkou: Jeibaby z Babína (autor J. Kolodìj, reie L. Sezima)
Hra je chytlavý kousek, smíchaný ze zapomenutých èarodìjnic, laènících po vdavkách, jim má padnout za obì poctivý chasník, kterého vak zachrání vìrná milá,
zatímco svatbou s nimi jsou potrestáni vodník a hejkal, kteøí obìma kladným hrdinùm
pøedtím pomohli (e by satira na spravedlnost?). Lomnická inscenace vynikla vcelku
funkèní scénografií a pøedevím vyrovnaným kolektivním herectvím: postavy se vidí,
slyí, vnímají, reagují a svým jednáním vskutku vytváøejí situace - co není tak samozøejmé, jak se mùe zdát. Dramaticky ne právì astným poèinem tu bylo oslabení
vztahu hlavního hrdiny k jeho nápadnici: tenhle Martin, jen s Barborkou snad nikdy
nic ani nemìl, pøeci ádné závazky nemá (proè by tedy neusiloval o sòatek s nìkterou
z domnìlých zakletých princezen, je se chystá osvobodit?) a zákonitì v závìru dopadne jako pøed jeibabami zachránìná, ale Barborkou ulovená obì. (LR)
ÚSMÌV Belèice: Vaøila myièka kaièku (autor L. típlová, reie D. Heverová)
Ètvrthodinová drobnièka je obsahem, rozsahem, pojetím i zvládnutím úmìrná
nejmením dìtem, které mohou v jednoduché formì uplatnit svou hravost i potøebu
pohybu a zároveò si zkusit vstup do role. Za úvahu by jetì stálo vypracování akcentù
v klíèových okamicích variací hry se slovem, na nich text stojí, a snad i gradace
ve vývoji dìje. (LR)
ZDOBNIÈAN Vamberk: Jeibaby z Babína (autor J. Kolodìj, reie M. Sojková)
Inscenace pracuje s dìjem pohádky pøíjemnì dramaticky. Jakkoli by potøebovala
výraznìji odliit momenty dùleité od nedùleitých a tak výraznìji pøedat, oè v pøíbìhu
jde, potìila pøedevím schopností nejen vytváøet situace, ale i hereckým nadhledem,
odstupem a sebeironií. (LR)
ZU Strakonice: Je to naprosto jisté (autor H. Ch. Andersen, reie J. Lhotská)
Vtipné Andersenovo podobenství o vzniku fámy je v inscenaci postaveno na støetu
sedmi starích dìvèat a dvou chlapcù. To je aktualizující, ze vztahù v souboru vycházející moment, který vak není veden dùslednì: není jasné, proè dìvèata hru, v ní
se prezentují jako slepice, ochotnì hrají, ani proè se od urèitého okamiku oba kluci
svolnì zapojují do vyprávìní i hry v rolích, aèkoli se na zaèátku vymezili tím,
e vznikající fámu odmítli jako typicky slepièí nápad holek, a rozmáznuté, se tøemi
konci je i vyústìní inscenace v závìru. Nejde o dokonalé dílo, ale výbìr zajímavé
pøedlohy, její dramaturgicko-reijní uchopení i energie souboru z inscenace èiní dílko
nadprùmìrné. (LR)

SEDM
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ABSOLUTNÍ DIVADLO Brno: Kráska a zvíøe (autor M. Bøunda, reie V. Dvoøák)
Kadá inscenace podává sama k sobì klíè, jak má být vnímána a nastavuje tak sama
sobì laku co do druhu i kvality. Tato má evidentnì ambici takoøka broadwayového muzikálu s velkým plátnem scény, roziøovaným jetì pøíchody nìkterých postav z hleditì,
øadou efektù, bezmála profesionální hudbou, zpìvem, taneèními kreacemi a kostýmy.
Potud vechna èest! - porota proto udìlila cenu Janì Filové a Janu Brokovi za herecký,
pìvecký a taneèní výkon v roli skøítkù. Jene právì tomuto klíèi a této lace nedostává to
nejdùleitìjí - víceménì psychorealisticky pojaté herectví, pro nì amatértí herci nejsou dostateènì vybaveni; snad by pomohla stylizace, která by i do této roviny vnesla
dominanci prvkù estetických nad popisným realismem. A chceme-li diváka ohromit dokonalostí, musí jí být dosaeno i v práci se zvukem a svìtlem, o malùvkových kulisách
v tomto ánru zcela nepochopitelných ani nemluvì. Dramaturgicky zùstávají rezervou
nìkteré klíèové motivy (kdy a z èeho napøíklad usoudila Kráska, e je Zvíøe dobré)
a otázkou je pro mne i to, nakolik vloená postava zlé kouzelnice Grizeldy pomáhá vyhrocení dramatiènosti, èi naopak ubírá na síle vnitønímu dramatu titulní hrdinky. Reijnì
stojí za úvahu pøedevím realizace odhaleného Zvíøete, jeho plnì nasvícená, plnì ukázaná a pùl hodiny prezentovaná hrùznost hrozí být spíe smìná, ne hrùzná. (LR)
DIVADELNÍ KLUB Èeský Krumlov: Tøi zlaté vlasy dìda Vevìda (autor V. Volf,
J. Koneèný, reie R. Vápeník)
Na scénu vskotaèí tøi sudièky (jedna vousatá, muská, s culíky za uima a nad èelem), zapìjí rozvernou píseò, uhlíø bez velkého citového vzruchu oznámí králi, e novorozencova matka zemøela, sudièky (jedna z nich témìø kleèící na královi) vykøièí své proroctví
a vzápìtí se uhlíø v komediální nadsázce snaí za svého synka vylicitovat co nejvìtí
èástku... U po pár minutách má divák pocit frakovité parodie. Proè ne - dozvíme-li
se ve jménu èeho a èemu se to inscenátoøi smìjí èi posmívají. Ale to se nedozvíme. Problém není v pohledu na ivot, který nám snad chtìjí inscenátoøi ukázat. Problém je v tom,
e ho nedokáí divadelnì zpracovat. Není toti sdìleno, proè je ta která postava v tom
kterém okamiku taková, jaká je, a o chvíli pozdìji jiná: proè napøíklad po Plaváèkovì
narození král nechce, aby byl zahuben, a po svatbì (dolo k ní?) ano, proè Plaváèek
princeznu chce a vzápìtí se snaí vytratit, proè pøináí odpovìdi od Vevìda, kdy toté
poradil tazatelùm hned pøi prvém setkání u sám...? Stejnì tak není jasné, proè se jednou
hraje herecky a podruhé stínohrou, proè je dìd Vevìd vlastnì jen konstrukce z trubek,
nebo k èemu je dobré ono divadelní zcizování... Jasné je jen jedno: k smíchu je vechno
a vichni, vichni jsou zlí, pozitivní není ani jedna postava, ani jeden èin, ani jedna hodnota. Pro dìti to opravdu není. A nejsem si ani jist, zda pro dospìlé. Nebo ani svrchu
uvedené tvrzení o zlém svìtì a lidech nemùe jako divadelní sdìlení ve své jednotvárnosti bez jakéhokoli kontrastu, kontrapunktu, protisíly a vývoje fungovat. Argument,
e v ivotì je moné cokoli a umìní je vlastnì obraz ivota, je pomýlený. Umìní je svébytný obraz ivota - ale právì e obraz: výbìr skuteèností, který dává urèitý význam
a smysl. A mají-li inscenátoøi nìjaký zámìr, musí ho divadelnì sdìlit, v èem jim nìkteré
prostøedky pomáhají a jiné pøekáejí. Èím míøím k otázce, proè si pro svùj skrytý zámìr
vybrali zrovna pohádku a proè zrovna tuhle. Je-li to jedno a ádná souvislost mezi dìjovým a tématickým základem pøedlohy a jejím zamýleným sdìlením být nemusí, máme

uetøeno spoustu práce: nemusíme pøi výbìru pøedlohy nic moc hledat, nebo èímkoli lze
øíci cokoli. (LR)
DIVADLO V DLOUHÉ Praha: Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách (autoøi J. Borgeson, A. Long, D. Singer, reie J. Borna a kol.)
Na jevitì napochodují tøi tuctoví manaéøi v oblecích a kravatách s koenými kuføíky
oznaèenými iniciálami WS a po zpùsobu vech dryáènických dealerù nám (mezi domlouváním dalích tací mobilem) slibují uetøit spoustu hodin a døiny tím, e nás seznámí
s celým mistrovým dílem bìhem 120 minut. Skvìlé, pøesné, zábavné.
koda jen, e od téhle erupce parodické satiry inscenace (vlastnì u text hry) uhne
brzy k ertování, v nìm jde u jen o legraci pro legraci, která leckdy vyznívá i jako urèitý
naschvál, snad jen velmi, velmi vzdálenì a vnìjkovì metaforicky odkazující k charakteru toho èi onoho díla. A tak vidíme zkratku vech historických her coby inlinový hokej,
rapového Othella èi Tita Andronica v kuchyni. To ve se spoustou naráek na pokleslé
popkulturní manýry, veliké celebrity, idoly a ikonická televiznì-filmová díla, v nich
se orientuje a jimi se baví pøedevím jejich pravidelný konzument.
Princip povrchního, míráckého seznamování s obsahem Shakespearových dìl
ustupuje parodizování èi spíe travestování dìl samotných, sklouzává k zábavnému poøadu na hranici estrády, v nìm si herci zaøádí a diváci se pobaví. Vyívají se v tom o èem
a jak hrají? Dìlají si z toho legraci? Vysmívají se tomu? Moná od veho trochu, ale...
Mimo slib rychlokvaného seznámení s dílem WS jde i otázka protagonistù, proè e napsal
Shakespeare estnáct komedií, kdy staèilo napsat jednu. Odjinud jsou také zcizovací
výpadky; jde o profesionální míráky (jak se exponují), nebo o mírácké profesionály,
kteøí zapomínají èi nezvládají vlastní vánì? e jde spíe o to najít jakoukoli legraci,
se definitivnì potvrdí ve frakovitém závìru, kdy spìchající dealeøi se rozhodnou odehrát Hamleta v deseti minutách, ale pak ho jetì dvakrát zopakují v kratí a kratí verzi.
Je vskutku koda, e se nepodaøilo naplnit brilantnì rozehranou aktuální satiru z úvodu.
Ale znovu opakuji: je to inscenace nápaditá, zábavná, jiskøivá a - jak je v tomto divadle u
zvykem - odehraná coby herecký koncert. (LR)
KEJKLÍØSKÉ DIVADLO Z DOUDLEB: Don Quijote z Doudleb (scénáø a reie
V. Marèík)
Sancho pøiváí na káøe v rakvi Dona Quijota, který se chystá umøít, Sancho u se toho
nemùe doèkat, polemizuje se svým pánem o dodrování slibù a pøísah (oproti Cervantesovi je zde jeho zastáncem Sancho), najedí se a jedou dál. To ve - krom nápaditého
pøevracení, obracení, otvírání a zavírání rozkládací bedny rakve.
Ve visí právì a jen na zajímavé práci s velkou, velijak otvírací rakví (je vak také
jen variuje monosti, ani by nìkam smìøovalo a vyústilo), na tom, kolik legrace oba
herci vytvoøí svou mimikou a gestikou - a (u poulièního divadla paradoxnì) pøedevím
na slovì. Vojta Vrtek coby Quijote je pøi tom ponìkud monotónnìjí ve svém expresivním
mimickém pøehrávání, Jan Brùèek umírnìnìjí a tvárnìjí - ale ani to nemùe zachránit
chatrnou dramaturgii, bezcílný, odnikud nikam jdoucí dìj, øídký text a bezradnou reii,
jejím cílem je jen nìjak rozesmát a pobavit. Výsledkem je legrace, která vyprchá v tom
okamiku, v kterém zazní, a vzpomenout si oè lo, je nemoné.
Vynecháme-li otázku, proè se inscenátoøi nutí do tolika pøechodníkù, jako i je
a jen, kdy ani jedno neumìjí správnì pouívat, zbývá jetì øada dalích otázek. Proè
je Don Quijote z Doudleb, v èem se to projevuje a v èem je to jiné, ne kdyby byl z kraje
Mancha, se neodzvíme, stejnì jako se nedozvídáme, zda je to choromyslný psychopat,

idealistický snílek, èi mazaný podvodník. A u vùbec nepochopitelná je zde obligátní manipulace s divaèkou, která je vtaena na jevitì a v ponìkud trapné situaci ponechána pìt minut
svému osudu. Ale tou nejvìtí otázkou zùstává, zda to je o nìèem a o èem vlastnì. (LR)
LAMPION Kladno: Putování Smùly za tìstím (autoøi M. Pacek, R. Proková, reie
M. Pacek)
A budou u nás v Kladnì dávat zas Putování Smùly za tìstím, tøeba i ve vední den
dopoledne, vezmu si dovolenou a pùjdu na nì poètvrté...
Poprvé jsem Putování vidìla na premiéøe, tehdy jsem netuila, e nejdu i jdu
na pohádku. Ale od prvního kroku smolaøe Smùly to bylo neobyèejné a uchvacující pohybové divadlo. Snad neprozradím tajemství: Smùla opravdu nakonec najde své tìstí,
ale nejprve musí vyrùst, protrpìt vlastní neúspìchy a smùly, setkat se s kouzelnicí, putovat fantastickými krajinami, potkávat tajemné bytosti a objevovat vlastní hodnotu. Ovem
jak tak putujete se Smùlou tím zvlátním svìtem, putujete hudbou, jednou hudební peckou za druhou. A co víc: muzika se váe s formou, s pohybem, tancem, pantomimou,
barvami, ale jaksi klouzavì, take obèas vám mráz leze po zádech, jak se hudba a pohyb
zesilují navzájem, a pak se zas bavíte nadlehèeným surrealistickým pojetím muzikálových hitù, nebo vskutku vánivou italskou písní. Celou dobu jdete s ním, se Smùlou,
za jeho (a koneckoncù i vlastním) tìstím. Herci jsou celou dobu na jeviti a jedou a musí
to být døina, ale oni tanèí a hrají (bez jediného slova) s takovou radostí, e jsem to doposud podobnì nikdy v divadle nezaila, je to opojné a strhující. Doplním výborný a vtipný
výbìr hudby i choreografii.
Dnes jsem putovala v první øadì a zas jsem to obreèela, dojetím i smíchy. A tak
myslím, e byste Putování zkrátka mìli také vidìt. Je to i ideální kolní pøedstavení
pro lehce odrostlé dìti. Syn je v páté tøídì, vadí mu, kdy jeho spoluáci v divadle ruí
a jsou nad vìcí, ale tentokrát prý to bylo jinak... (LU)
PaS DE THEATRE Ostrava: Dva pod balkónem ve Veronì (na motivy W. Shakespeara a E. Rostanda autoøi a reie V. Polák a P. Sýkora)
Romeo se tu zkøíil se Cyranem proto, e v obou hrách je balkonová scéna. Jiný smysl
se nevyjevuje, a jak se sem dostal jetì balkonu prostý Hamlet je tìko øíci; asi aby mohl
poslat Julii do klátera. Ale o to zøejmì ani nejde. Jde o jediné: za kadou cenu pobavit.
I za cenu pøízemních dvojsmyslù a jetì pøízemnìjích jednosmyslù, souloí, je jsou
naznaèeny tak koilatì, e by snad bylo lépe vidìt je se vím vudy.
Je to ten druh divadla, v nìm zábava je proklamovaným ideálem a jediným a koneèným cílem. V programu autoøi píí, e zábava je v pøedstavení pøímo úmìrná velikosti divákovy inteligence; koho toto pøedstavení nenadchne, mìl by se nad sebou
zamyslet a nìco si koneènì pøeèíst. Obávám se, e je to naopak: nejlepí je neznat nic
a pak lze být naden - v nepøímé úmìøe k divákovì nároènosti.
Poulièní divadlo tìko mùe být útlocitnì pøejemnìlé v obsahu i formì. Ale existuje-li
stále jetì kategorie dobrého vkusu, mìlo by se i pøi sebevìtí rozpustilosti a erotické
odvázanosti ohlíet po tom, zda za jeho hranicemi beznadìjnì nezabloudilo a neupadlo
do obscénnosti. Lidem se to jistì líbí, vox populi vox dei a koupat se v úspìchu je pøíjemné. Od toho je kýè kýèem, aby se líbil, proto je podbízivost podbízivá, aby zaruèila úspìch.
koda: oba herci i hereèka jsou slunì pohybovì vybaveni (co pøedvádìjí v nìkolika
akrobatických cvièeních a soubojích), ale kladou si cíle tak nízké, e lze mluvit jen
o podbízení. Divadlo bez herce být nemùe. Ale by jen trochu sluné divadlo nemùe
být ani bez smysluplné dramaturgie a reie. (LR)

TØI BOTY Z Tøebotov: Zá hádky... jsou, kdy nìkdo nìèemu ponìkud nerozumí (autor P. Nikl, V. Koubek, reie V. Makovcová, J. Barnová)
Zatímco u dospívajících bývá pøítomna potøeba výpovìdi o velikých a zásadních vìcech, spojená s touhou provokovat experimentem, u mladího kolního vìku je obvykle
hlavní metodou i tématem hra a hravost. Zá hádky... prostøednictvím dìtské hry s øadou
pìkných scénografických nápadù (nejvýraznìjí je úvodní had z dlouhého kusu látky,
pod ním pøièaplé dìti nastupují na jevitì) vytváøí obrazový a zvukový pandán k nonsensovým verùm P. Nikla a V. Koubka. Moná i vinou komplikovanìjí pøedlohy zde
proti pøedchozím tøebotovským inscenacím verù P. ruta chybí vazebný princip, který by
spojoval jednotlivé básnièky a dával celku spoleèný smysl i dynamiku smìøování odnìkud nìkam.
Naproti tomu pøínosem oproti zmínìným pøedchozím inscenacím je daleko barvitìjí
a pøesnìjí herecký výraz, plasticita mimiky, gestiky i mluvy jednotlivých dìtí, které tu
také daleko èastìji ne døíve vystupují z kolektivního herectví celku. Spontaneita
a pøirozenost natìstí zùstává.
Zá hádky... jsou typ inscenace, v ní je výraznì pøítomna reie. To je ádoucí, leè
oidné. Nenaplní-li dítì v dané chvíli reijní zámìr svou autenticitou, dostane se nejspí
reisérovi (vedoucímu) výtek reírování, vnìjkovosti, manipulace, ne-li znásilòování dìtí.
Ale reie je v divadle hraném dìtmi jetì nezbytnìjí, ne v divadle dospìlých (samozøejmì reie respektující dítì, jeho potøeby i monosti). Nebo právì ona - poèínaje vytvoøením prostøedí a prostøedkù pro hru v podobì jevitních objektù èi rekvizit, pøes práci
s motivem, situací a postavou, a po gestiku, mimiku a jevitní mluvu - pomáhá dítìti cítit
se pøirozenì a dobøe na jeviti, správnì nalezeným jevitním úkolem dává mu monost
svobody, pocitu, e je mu tu dobøe, a nám divákùm s ním. Zda základ hereckého tvaru
najde dítì samo a reisér jej jen zpøesní, èi mu pùdorys tvaru sám nabídne, je druhotné.
Zá hádky nejsou ádný efektní, ohromující výklad èi experiment s formou, ale ukázka
podnìtné práce s dìtmi mladího kolního vìku respektující jak princip hravosti, tak potøeby reie. (LR)

A JEDNA

MAXIRECENZENA KONEC

ZU EROTÍN Olomouc: Aha! (úprava na motivy D. Fischerové a reie A. Palarèíková)
Nìkolik starích dìtí musí strávit Vánoce v léèebnì a v této vypjaté situaci se vyjeví
øada jejich obdobných i odliných problémù, které pøed druhými a moná i samy pøed
sebou skrývají. A na výjimky jde o vztahy k rodièùm, kteøí o nì zdánlivì èi skuteènì
nemají zájem, nebo tak alespoò nìkteøí pøedpokládají poté, co si rodièe nali nové
partnery, èekají nové dítì apod. To ve se dozvídáme z deníku hlavní hrdinky, která
ovem øeí spíe problém svého vztahu k sestøe-dvojèeti.
Povídky Daniely Fischerové bývají mnohdy ilustracemi urèité mylenky èi téze, nìkdy
jde o svérázné alegorie èi symbolické hry se slovy (jak naznaèují i jména ústøedních
dvojèat Lenky a Nelky), propletené filosofujícími sentencemi. Nebezpeèí schématiènosti je pak vyvaováno sloitým provazováním detailù, prolínáním paralelních pásem
apod.
Mnoství dìtských hrdinù s vlastními tématy a jim pøísluejícími pásmy, jejich proplétání a køíení... bývá typické a únosné pro epické vyprávìní literární. Pro divadlo,
s jeho náznakovostí, omezeným èasem i prostorem, a z toho plynoucí nutností zkrat-

ky, chybìjícími explicitními vysvìtleními, mení frekvencí oznaèování postav jménem,
nutnou kompozièní zhutnìností..., je toto ve podstatnì tvrdím oøíkem.
A tak se v inscenaci pletou tøi chlapeètí hrdinové a jejich témata, nìkteré nastolené
motivy nikam nevedou (napø. výchozí problém, e laborant neoznaèil, která ze sester je
zdravá, udání, e Lenka propíchnula pneumatiky aj.). Leckdy chybí i vygradování a vypointování a tím také zdùvodnìní klíèových situací (napø. objevení Ludvíka, odhalení
toho, kdo propíchl lékaøce pneumatiky...). Nepøehledné èi nejasné jsou i nìkteré klíèové
významy. Kdo jsou bytosti objevující se v zrcadlech? Proè ilají - èeho je to znakem?
Co je ona panenka, kterou Jessie odnese? A proè poté umírá? A jak to souvisí (èi nesouvisí?) s umírající sestøièkou jednoho z chlapcù? Místy zasahuje do významové roviny
a monosti porozumìt jí i logika prostoru a jeho pouívání: Páter noster údajnì nebývá
témìø nikdy v provozu - ale pak je bìnì uíván. Jen díky nìmu se dostane hrdinka
do zrcadlové místnosti s bytostmi - ale pak se dozvídáme, e k nìmu lze dojít i normálnì
po schodech. Proè tedy nebyla místnost s bytostmi objevena døív? A proè se tak bombasticky na zaèátku otevøou a zavøou záhadné dveøe, o nich se mnohem pozdìji sdìlí,
e jde o páter noster? A proè má na konci tak velký význam odvaha jedné z hrdinek vstoupit
do výtahu? Èeho je páter noster symbolem? Kudy se vlastnì chodí za bytostmi - tedy
i co je klíèem k setkání s nimi? Proè se za nimi dosud chodilo bez problémù a na konci
musí jeden z chlapù odlákávat pozornost lékaøky partií achù? A jak to, e se bytosti ozývají (z reproduktoru) i mimo svùj prostor?
Shrneme-li takto problémy a rezervy inscenace, mohlo by se zdát, e jde o dílo znaènì pochybné. Ale, jak u to bývá, mnoho otázek a problémù vzniká právì nad díly pozoruhodnými, ba inspirativními, zatímco nad bezkrevnými èi hloupými jen krèíme rameny.
Pozoruhodná je u samotná scéna - øeená zajímavì jak svým prostorovým èlenìním, tak svou simultánností, ale také promìnlivostí pomocí jednoduchých pøestaveb,
a zejména principem odsouvacích zrcadel, z nich bytosti promlouvají, jako i výtvarným
uchopením celku.
Obdivuhodné je zvládání v podstatì psychorealistického herectví proívání, nadlehèeného jen jemnou stylizací. Inscenátoøi tak vytváøejí dìtské postavy vlastnì velmi blízké
charakterùm - co se u dìtského divadla v této kvalitì vidí málokdy. Zrcadlové bytosti
se naopak projevují neménì pùsobivým stylizovaným, polotaneèním pohybem rukou a horní poloviny tìla.
Ale to nejdùleitìjí je, e se jedná o nezvykle pokroèilou inscenaci ze ivota souèasných dìtí. V èem je i pochvala dramaturgii a také zaujetí vech hercù pro osobnostní
téma, hledání skuteèných problémù i odpovìdí na nì. (LR)
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