DIVADLO

DÌTI A PSI...
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PRO DÌTI

...prý na jevitì nepatøí. Chce se tím øíci, e nejsou schopni divadelního sdìlování.
K posouzení toho moudra je tøeba vìdìt, co na jevitì patøí. Patøí tam
to, co vìdomì vytváøí znaky umìlých, modelových vztahù, vedoucích
k jednání v situaci, urèené k pøedvádìní divákovi. Dìti a psi na jevitì nepatøí, zùstávají-li sami sebou - mimo znakovou, modelovou situaci divadelní inscenace, èi jen pøedvádìjí situaci nacvièenou (tak, jako se pes nacvièí
aportovat, panáèkovat èi chodit po zadních) bez vnitøní úèasti, pochopení
a chtìní, je by onu situaci èinily vìrohodnou co do divadelní autenticity.
(Proto povauji obrat nacvièit divadlo za nonsens.)
Kdy si pes, dítì èi dospìlý èlovìk, hrají, vytváøejí situace umìle,
bez uitkového cíle, hlavnì vak bez potøeby nìkomu je pøedvádìt a nìco
jimi sdìlovat, pùsobit na své okolí. Hercem patøícím na jevitì se stává teprve èlovìk (a u dospìlý èi dítì), který vytváøí vìdomì a zámìrnì (ze svého
tìla èi jeho prostøednictvím z pøedmìtu-loutky) znak nìkoho (èi nìèeho)
jiného, ne je v dané chvíli on sám, a to se zámìrem pøedvést druhým jednající bytost. V autentické ivotní situaci èlovìk jedná tak, aby obstál a dosáhl
svých cílù. V divadelní situaci jedná herec v roli tak, jak to vyaduje dramaturgicko-reijní zámìr dané inscenace a jeho postavy v ní.
Pes, do hry neèekanì zataený divák, patný herec èi dítì neschopné pøijmout umìlou situaci za svou a vytváøet ji, nejedná vìdomì jako postava dle
zámìrù umìlé, modelové divadelní situace, nýbr zùstává pøevánì ve své
autentické ivotní situaci. Takové dítì, cvièený pes èi necvièený dospìlý bude
vdy na jeviti prozrazovat i vztahy, které jsou dány jeho autentickými, ivotními
vztahy (pokukovat po mamince èi potìkávat po divácích) a ne umìlou, modelovou, znakovou situací divadelní. I takové dìti a takoví dospìlí patní herci
existují. Nemìli bychom vak patné divadlo hrané dìtmi ztotoòovat s divadlem
hraným dìtmi obecnì, jako neztotoòujeme patné amatérské èi profesionální
divadlo s amatérským èi profesionálním divadlem vùbec.
Na jeviti tedy mùeme vidìt psy, dìti i dospìlé, kteøí zùstávají sami
sebou ve své momentální autentické ivotní situaci, mimo autenticitu umìlého, znakového svìta divadla. Ti na jevitì vskutku nepatøí - a octnou-li
se tam, je na nich zajímavý jen onen moment nepatøiènosti, napìtí mezi
umìlostí jevitì a reálnou autenticitou jejich bytí.
Mùeme na jeviti vidìt i psy, dìti èi dospìlé, kteøí si tam hrají bez vìdomého
zámìru vytvoøit umìlou situaci, která by komunikovala s diváky: proívají sice
umìlou situaci hry, ale jednají v ní dle svých autentických ivotních zájmù èlovìka hrajícího hru, je nemá dopøedu daný výsledek (game), nebo si hrají napodobivì (play), ale bez vìdomí vnìjích, k divákovi smìøujících zámìrù; ijí prostì
svou hru, která nemá pøedem daný spoleèný zámìr, sdìlení. V takové høe, by
na divadle pøedvádìné, nejsou hrající si v skuteèném smyslu toho slova herci,
nýbr hráèi a my nejsme divadelními diváky, nýbr jen pøihlíejícími.
A mùeme na jeviti vidìt dìti èi dospìlé, kteøí vìdomì a zámìrnì vytváøejí umìlé situace, aby jimi komunikovali s diváky a nìco jim sdìlovali.
Psy jsem z této kategorie vylouèil, nebo u nich nepøedpokládám snahu

o vìdomé a zámìrné vytváøení sdìlné situace, která by se netýkala jich samých; lze jim
nasadit klobouèek a nechat je kolíbat panenku, ale hádám, e tak nebudou èinit vìdomì
a zámìrnì s jiným cílem, ne získat buøta èi kostku cukru - tìko vak ve snaze vytvoøit
urèitý obraz a komunikovat jím s divákem.
Je-li dítì schopno herecké autenticity v umìlých, znakových postavách, vztazích
a situacích divadla, patøí na jevitì stejnì jako dospìlý; rozhodnì víc, ne neautentický,
patný dospìlý herec. Jsou-li dìti schopny svým tìlem èi loutkou vìdomì a pøitom autenticky vytváøet umìlý-divadelní model, znak jednající bytosti, urèený k pøedvádìní divákovi, pak jde o divadlo. A toho jsou schopni jak dospìlí tak dìti - v míøe dané vìkem, talentem
a pøimìøeností hereckého úkolu. A to jetì nechávám stranou to, e v moderním herectví
jde vdycky o jiskøení mezi rolí a jedineèným, konkrétním hercem, a e právì proto mùe
být divadlo hrané dìtmi stejnì vzruující, obohacující, tématicky silné a dokonalé jako
divadlo mladých, starých èi jakýchkoli jiných hercù, kteøí divadelnì vypovídají o sobì.
Dìti bych tedy z onoho bonmotu vynechal, nebo bych jej pouíval jen s vìdomím,
e pravda je ponìkud sloitìjí, ne si ádá efektnost bonmotù.
Ludìk Richter
V jakési hodinì pedagogiky na kole, kam jsem kdysi docházela, mì zaujal pedagogický systém J. A. Komenského. Vycházel z pøedpokladu, e pro dítì je pøirozené a vhodné,
aby postupnì, tak jak roste, pohybuje se a objevuje svìt, se zvìtoval jeho ivotní prostor.
Výchovné a vzdìlávací instituce odpovídaly této mylence. První etapu ivota má dítì proít
v mateøském klínì (kola mateøská), dalí ve kole, která je v místì ákova bydlitì - v kadé
obci (tuím kola obecní), dalí - vyí koly byly v kadém okresním nebo krajském mìstì
a nejvyí v mìstì hlavním. A teprve potom následovalo cestování za hranice zemì a zahranièní
university. Nepamatuji si u názvy vech typù kol. Ale podstata a výzva tohoto systému je mi
zøejmá: nespìchejme na dìti s cestováním do velkých dálek, dokud si neprolezou a neprolapou
vlastní dvoreèek. A pøedstavuji si vechny ty kolní a okresní a krajské a národní a mezinárodní
divadelní pøehlídky, kam vyváíme dìti nìkdy u od raného kolního vìku. A velijaké vhodné
i nevhodné divadelní prostory, na jejich jevitích se mladí divadelníci ocitají.
Myslím, e hraní divadla je pro dìti prospìná èinnost ji od pøedkolního vìku. Otázka
je s kým, pøed kým nebo pro koho dítì divadlo hraje a v jakém prostoru, na jakém jeviti
a jestli vùbec na jeviti?
Malé dìti si hrávají divadlo (loutkové) samy pro sebe - kdy oivují zvukem a pohybem
rùzné vìci a hraèky. Buï si hrají jen samy se sebou nebo do hry vtáhnou dalího herce partnera ve høe, spoluhráèe - a oba jsou herci i diváky souèasnì. Zde není tøeba jevitì
ani hleditì, ani divákù. Hráèi si vystaèí sami. A pozoruje-li hru nìkdo tøetí zvenku, je to hráèùm
jedno, protoe jsou ponoøeni do své hry a diváky nevnímají. Nepotøebují jetì svou hrou nìkomu venku nìco sdìlovat. Hrají si jen pro vlastní potìení. (Paradoxnì pozorování takové hry
bývá nìkdy pro diváka zajímavìjí ne sledování nacvièeného pøedstavení.)
Besídky v mateøských kolách a rodinné oslavy a návtìvy bývají pøíleitostí
pro pøedvádìní dìtí. Dìti zazpívají, zarecitují nebo zahrají divadelní scénku a jsou za to
pochváleny, ocenìny èi obdivovány. Zde u je prostor rozdìlen na jevitì a hleditì. Ale je
to prostøedí velmi komorní a soukromé, urèené jen pro nejblií pøíbuzné a rodinné pøátele (obývací pokoj, kolní tøída). Z pohledu dítìte je jeho vystoupení jakýmsi nezabaleným
dárkem- nìco se nauèí, pøipraví si to a pøedvede - aby potìilo své blízké (a bylo pochváleno). Z pohledu divákù jde o radost z vlastního dítìte, z toho jak je milé, ikovné, tvoøivé a uèenlivé.
Podobné situace se myslím odehrávají i na letních táborech a kolách v pøírodì, kdy
si jednotlivé skupiny dìtí pro sebe navzájem pøipravují divadelní výstupy - aby pobavily
sebe i ostatní. Jsou to pøedstavení pro jednu pøíleitost, pro jednu spoleènost. A myslím,

e pro nedivadelní prostor. Kdybychom tvar takového pøedstavení chtìli zafixovat, pøenést na divadelní jevitì a zopakovat pro veøejnost - setkalo by se dílo nejspí s rozpaky
mezi herci i diváky.
Zmínìné úsloví dítì na jevitì nepatøí se myslím týká takového divadelního prostøedí,
kde je publikum sloeno z nezaujatých divákù - ti se nepøicházejí podívat na své dìti èi kamarády, ale jdou na hru, na pøedstavení. A oèekávají, e herci budou z jevitì k nim, divákùm,
promlouvat, budou jim nìco sdìlovat, vnímat odezvu publika a budou si chtít hrát s tou vzájemnou komunikací. A je otázka, jestli a kdy je dítì na takovou divadelní komunikaci zralé.
Myslím, e kritériem zralosti pro vstup na divadelní jevitì by mohla být motivace herce: jestli má potøebu a touhu hrát tu hru opakovanì a hrát ji pro diváky, má-li v sobì ten
pøetlak sdìlovat nìco druhým prostøednictvím hry na jeviti. (Aby to nebylo jen pøání
uèitelù a vychovatelù.) Strach lze pøekonávat, dovednostem se lze uèit. Ale nemá-li èlovìk v sobì tu touhu, nemá myslím na jeviti co dìlat. (Pøedvádìní dovedností, vtipných
nápadù a roztomilých dìtí na jeviti mì jako diváka obtìuje.)
A má-li dítì takovou touhu a chu, je pak myslím na uèitelích a reisérech, aby ho jako herce pøipravovali na pobyt na jeviti, aby mu umonili zkouet si tam být, stát, vnímat prostor,
uchopovat ho a stavìt mosty mezi jevitìm a hleditìm. Protoe vymyslet a vyrobit loutky, kulisy nebo kostýmy a nacvièit hru podle scénáøe je jenom èást práce. To jetì není jisté, zda
se podaøí podat takový dárek divákùm pøes propast mezi jevitìm a hleditìm rozprostøenou.
A po vzoru Komenského: postupujme pozvolna, od známého domácího prostøedí a komorních prostor k vìtím a vzdálenìjím. Nespìchejme na velká jevitì a mezinárodní pøehlídky.
Co je doma milé a blízké, mùe být za humny cizí, rozpaèité a nepøijaté. Sama jsem jako divák
nìkolikrát pocítila velký rozdíl v tom, jak vnímám dìtské pøedstavení v uèebnì dramaáku
a potom pøenesené na jevitì divadelní pøehlídky.
Hana Voøíková
Kdysi dávno jsem vidìl monolog jakéhosi starého charakterního herce. Pøivedl si na jevitì
dvì obrovské strakaté dogy. Lehly si mu k nohám a on vedl svou øeè. Kdy skonèil sklidil veliký
potlesk zaplnìného sálu. Nevím kdo to byl, ani co recitoval. Vím jen, e jsem se ptal jed- noho
z divákù, co tomu øíkal. Bylo to úasné, ty dogy! V tom pøípadì tedy pes na jevitì patøí.
Ale teï jinak. Nesnáím zoologické zahrady, varieté, cirkusy. Mám rád soutìení psù
pøi vyhledávání stopy, hledání pøedmìtù, aportování. Vidìl jsem kamaráda se psem na stadionu,
kde bylo dva tisíce lidí. Musí si zvyknout na lidi, pravil. Pak skonèili na druhém místì
na mistrovství svìta v Itálii, tedy pes i on. Je tohle divadlo? Tisíce lidí a vichni se dívají.
Vidìl jsem v nedaleké vsi Nae furianty. A protoe se v té dobì v místì pohybovalo
hodnì dìtí, hrály v tomto pøedstavení témìø vechny ze vsi. Stejnì jako kulis bylo i lidí. Moje
Jiøinka, kdy jsme odcházeli po pøestávce, pravila: To je ale dùleité, patøí to ke koloritu obce,
stmeluje to lidi. Najdou spoleèný zájem, zálibu. Musím pøiznat, e to má nìco do sebe.
Ovem pes na jeviti, který slouí jako dekorace?! To mìl by být radìji plyový. Je
pùsobivé a legraèní, kdy pøinese v mordì noviny, nebo odskoèí a pøivede panièku. Funguje to a pro diváka je to roztomilé èi legraèní? nebo úèelové. Stejnì jako pøivedu
na jevitì hordu dìtí, protoe je jich v místì zrovna hodnì.
Pes je vìrný pøítel (klié), vím o èem mluvím, nebo jednoho mám za kamaráda,
ale na jevitì bych ho nevzal. Nesnesl bych ten jeho psí pohled, jak se dívá na utrpení
hercù a jetì více divákù. (Záleí na inscenaci?) Pes nepozná, zdali je inscenace dobrá
nebo patná. (Stejnì jako vy nepoznáte u medvìda jakou má náladu, neumí se ani mraèit ani smát.) Pes je vìrný, ale cvièený.
Dítì nesmí být cvièené. I kdy to spojení Dobøe jste to nacvièili, je v laické veøejnosti
celkem bìné. Divadlo s dìtmi se dá nacvièit. A ten prcek si pak dlouho myslí, e tohle je

divadlo. Mám kostým, jevitì, reiséra, svìtlo, diváky. Rodièe nadenì tleskají, kamarádi mne
obdivují. Dítì na jevitì patøí, ale ne jako cvièená opièka, nebo vychovaný pes.
Dítì vezmeme za ruku a vedeme. Objevujeme pro nìj nový, tøeba imaginární svìt
Divadlem jsem se pøipravoval do ivota, protoe vytváøelo naprosto neèekané situace
pro mùj dìtský svìt. Krásné i kruté. Divadlo pøece nemá jen funkci divadelní. Mìlo by
(a schválnì øíkám mìlo by) pøipravit dìcko na nejrùznìjí ivotní situace, mìlo by rozvíjet
jeho fantazii, osobnost, etc., etc. Ne vdy to vyjde, ale za pokus to stojí. Jen je potøeba
najít toho, co vezme za ruku a pøíli nepøekáí. A pak ten, co nepøekáí, pozná princip
zpìtné vazby, A tak èi onak. V dobrém èi jiném. Dìti do divadla patøí. O psech si nejsem
tak jistý. A jsem zase na zaèátku!
Vladimír Chajda Procházka
Pokud se jedná o psy, to rozhodnutí ponechám na lidech, kteøí ty psy na divadle
nutnì potøebují. A si to vyøeí sami, zdali ano, nebo ne.
A co se týèe dìtí, srovnávat je se psy na jeviti pokládám za krajnì nechutné. Na rozdíl
od zvíøátek dìti mají emoce a pamì. A dají vám to znát, zdali divadlo rády. Zdali se chytily
drápkem. I kdy tøeba nevydrí hrát divadlo a do dospìlosti, zùstanou jim vzpomínky.
A pokud mì nìkdo z mých bývalých svìøencù osloví a vzpomíná, hrál jsem tenkrát Ivánka, èerta, zbrojnoe, princeznu..., je to roztomilé. Zvlá, kdy jsem Ivánka nevidìla ètyøicet let a on u je to dnes poøádný Ivan a vùbec bych ho nepoznala.
S dìtmi se má divadlo zaèít hrát u v pìti esti letech. To je ten pravý hrací vìk. Dítì
nemá zábrany a je upøímné a pøirozené ve svém projevu. A mi øekne nìkdo z tìch uèených pánù/paní, kdy sám zaèal hrát divadlo.
Dìtství v nás pøetrvává celý ivot. Máme ho v sobì a pomáhá nám ít. (Nìkdy taky
ne. To kdy je dìtství smutné - a takových lidí je mi moc líto.) A kdyby z tìch dìtí, které
v mládí divadlo zaèaly hrát, byli jen dobøí diváci, copak je to málo?
Hana Kratochvílová
Výrok, e dìti a psi nepatøí na jevitì, jsem slyel a nesouhlasím s ním, pøipadá
mi, e je to bonmot kohosi vtipného, ale je to, myslím, víc efektní bonmot ne pravda.
Anebo dobrá, pøijmìme to, ale buïme dùslední, nenechme dìti zpívat a tancovat
a za ádnou cenu jim nedávejme do rukou pastelky nebo nedejboe tìtec, aby nám
svými paskvily nezaneøádily i dalí druhy umìní.
Kde je ta hranice vìdomé umìlecké výpovìdi, jí nejsou dìti, vzhledem ke stupni
svého psychofyzického vývoje, schopny a dospìlí houfnì ano? Já jsem asi pøed dvaceti
lety slyel ve Stránici zpívat desetiletého kluka tak, e mi bìhal mráz po zádech, jak to
bylo krásné, èisté a pøesvìdèivé. Nejen mnì, celému amfiteátru. Dodnes si to vystoupení
pamatuju a el bych na nìj kdykoliv znovu, kdyby ta jeho vìková kategorie nebyla tak
pomíjivá. Bylo to umìní? Zpíval. Hra na hudební nástroj znamená roky cvièení
a bez bravurní techniky je umìlecký projev hudebníka znaènì limitován, ale ve zpìvu,
vpráci s nástrojem, který se uèíme ovládat u od prvních okamikù po narození, je to
nìco jiného. Slyel jsem napøíklad spoustu vynikajících dìtských pìveckých sborù, jejich vystoupení jsou díky dobrému vedení opravdovým umìleckým záitkem, a i já sám
jsem nìkolik let v takovém sboru pùsobil, projel s ním kus Evropy a pamatuji si, jak vánì
a zodpovìdnì jsme my, lidská mláïata, tehdy to svoje zpívání brali.
Nebo výtvarné umìní. Jako zamìstnanec kulturního støediska jsem se pøed lety podílel
na organizaci výstav umìlcù, jejich obraz bych si nepovìsil ani do garáe, pøestoe pro svou
umìleckou tvorbu byli kvalifikováni jak vìkem, tak mnohdy i akademickým vzdìláním. Na druhé
stranì znám jednoho generálního øeditele, který má ve své kanceláøi obraz, malovaný desetiletým dítìtem z dìtského domova, ádnou vnuèkou, jak by to bylo pochopitelné, a já tomu

obrazu rozumím, vnímám nedokonalost v technice, která je v tom vìku pochopitelná,
vnímám jisté citové nasmìrování dané prostøedím, odkud to dítì je, ale pøes to vechno
na mnì ten obraz mluví umìleckými prostøedky svého oboru a já je vnímám jako výpovìï tvùrce, v ní je odsudek pokrytectví nás dospìlých, sny o budoucím ivotì i humor.
Dívám se na ten obraz a øíkám si Kde se to v tom dítìti, sakra, vzalo?
A jdìte se podívat pøed hlubocký zámek, na který se dívám z okna naeho domu,
jakou hrùzu tam cpou jihoèetí umìlci nìmeckým turistùm...
V tom výètu umìleckých oborù, v nich se vedle dospìlých angaují také dìti, je jedna
výjimka, o ní se já osobnì domnívám, e je pro dìti nevhodná, a to je spoleèenský tanec.
V tomto oboru nejsem nijak hloubìji vzdìlán, proto by mùj názor mìl být brán jako názor laika.
Chápu vechny latinsko-americké i evropské párové tance jako specifickou formu komunikace mezi mui a enami, v nìkterých pøípadech doslova jako sexuální komunikaci s uíváním
mnoha erotických symbolù, smyslných pohybù a tomu odpovídajícího rafinovanì vyzývavého
vzhledu taneèníkù, za noení podobnì vypadajících plavek na veøejnosti se v nìkterých vyspìlých zemích jetì pøed padesáti lety na pláích zatýkalo. Pokud takový tanec vidíte v provedení dospìlých taneèníkù, mùe to být záitek okouzlující a dokonce i inspirující, vidím-li
ale nìco podobného v provedení devíti-desetiletých dìtí, nalíèených a nastrojených tak,
aby se co nejvíce podobaly svým dospìlým vzorùm, a vidím-li je tanèit tance se vemi
výe zmínìnými atributy, jde z toho na mnì hrùza a umiòuji si, e jestli nìkdy moje vlastní dìti projeví touhu nìco podobného dìlat, radi jim zlámu obì nohy.
Na zaèátku svojí úvahy jsem se nezmínil o literatuøe. Z pochopitelných dùvodù. Ze vech
prostøedkù, jimi lze ostatním lidem sdìlovat svoje mylenky a city, je psané slovo prostøedek
patrnì nejobtínìji zvládnutelný a zdá se mi, e v literárním projevu je hranièní èára mezi
dìtstvím a dospìlostí nejvýraznìjí, by se na první pohled zdá, e i pro dìti platí, e staèí pøeèíst dostateèné mnoství knih, ovládat gramatiku, mít cit pro jazyk a èlovìk se propíe
na odpovídající úroveò. Moná je to tím, e literatura je vdycky sama, sama sebou, zatímco
divadlo, tanec a hudba jsou výsledkem spojení prostoru, rytmu, intonace, výtvarné sloky, slovesné sloky (kromì tance) atd., tyto prostøedky se navzájem doplòují a posilují a výtvarné
umìní, stojící taky vìtinou jen samo o sobì, je tak mnohotvárné, tak bezbøehé v mnoství
stylù a výrazových prostøedkù, e i mladý tvùrce si v nìm dokáe najít svojí cestu, ani by
musel ovládnout a dodrovat èasto striktnì dané konvence v jiných oborech.
Ale zpìt k divadlu, o nìm tato úvaha vlastnì je. Nevím, proè by dìti nemìly patøit
na jevitì. Divadlo funguje na principu nepsané dohody, e napø. herec Jiøí Hanousek
z Ústí bude hrát postavu Othella, hereèka Nováková bude hrát Desdemonu a v posledním dìjství bude postava hraná panem Hanouskem dret postavu hranou paní Novákovou pod krkem a jako jí ukrtí. My diváci se na to díváme, víme, e je to HRA a kdy to
Hanousek, Nováková a reisér umí, mùeme být dojatí, strení tím pøedvádìným pøíbìhem, okouzlení, rozhoøèení atd., pøesnì tak, jak to velký William zamýlel. Nebo si taky
mùeme v duchu øíkat, e je to nuda, e by se pan Hanousek mìl radìji ivit nìèím jiným
a paní Nováková by si snad zaslouila ukrtit doopravdy a inscenace je k neukoukání.
Nevím, proè by v duchu podobné dohody nemìlo platit, e desetiletá Pavla Kuèerová
bude hrát princeznu na hráku a její o rok starí bratr bude hrát pana krále. Proè jsme pøijali
árlivého èernocha pana Hanouska a odmítáme pøijmout pana krále malého Kuèery? Je to
stejná hra na JAKO, rozdíl je jen v tom, e dìti zatím neovládají herecké øemeslo tak, jako
profesionální herci a jejich herectví je limitováno mimo jiné i zatím malou lidskou zkueností.
My pøeci nemùeme chtít od dítìte na jeviti stejné herectví jako od dospìlého profesionála,
musíme se na nì dívat s vìdomím, e divadlo v provedení dìtí je pedagogický prostøedek,
jím si dìti osahávají svìt, do kterého vstupují, a je-li dobrý reisér (v pøípadì dìtí spí peda-

gog), je míra mezi didaktickou funkcí a divadelností toho, co nám dìti hrají, vyváená tak,
e nás to osloví, dojme a strhne podobnì jako dobré pøedstavení profesionálù. Podobnì,
ne stejnì. Mìli bychom si uvìdomovat, e ta nepsaná dohoda mezi herci a diváky, díky
ní divadlo funguje, by mìla být trochu jiná, e by v ní mìlo být zahrnuto i vìdomí, e stejnì
jako ve výtvarném, hudebním, taneèním i literárním projevu, jsou tu hranice, které zatím
tu umìleckou výpovìï omezují.
Zmiòoval jsem tu fiktivní profesionální herce, profesionální tím, e dostávají honoráø.
V poslední dobì nìjak nemám na profesionální divadlo tìstí. Vidìl jsem snad padesát
pøedstavení, hraných pomìrnì talentovanými a øemeslnì vybavenými herci v inscenacích, které jako celek kulhaly na obì nohy, chybìlo nosné téma, dùraz na to, o èem to
vlastnì je, chybìla jasná a nápaditá reijní koncepce, vechno se rozmìlòovalo do desítek
drobných extempore, která brzdí a zneèitelòují pøíbìh, na jeviti exhibovali do sebe zahledìní narcisové, kteøí neslouili spoleèné umìlecké výpovìdi, ale jen sami sobì. Pokud tihle umìlci, na rozdíl od dìtí, na jevitì patøí, tak jsem rád, e mi natìstí snad u
nikdo nemùe naøídit být v hlediti. Mnì ne, dìti to mají horí, dìtí se toti nikdo neptá.
Uèitelky od nich vyberou peníze a naenou je do hleditì, to bohuel zatím nikdo neøekl,
e dìti a koèky nepatøí do hleditì, tøeba s ohledem na zdravý psychický vývoj dìtí
a koèek... Snad se aspoò jednou doèkám v médiích zprávy, e tøeba dìti z mateøské
koly ve Lhotì umlátily hereèku Blanku Zabilkovou po pøedstavení baèkùrkami...
Zapomnìl jsem na psy. Napadá mnì, e ten bonmot mohl být mínìn taky tak, e v nìkterých inscenacích i filmech obèas dospìlí umìlci POUÍVAJÍ vedle jiných rekvizit i ivého psíka,
prase, konì èi dítì, protoe autor to tak napsal a plyová hraèka vypadá blbì. V tom pøípadì
rozumím, e nìkdy bývají umìlci rozezleni, protoe ta zvíøátka i dìti mají tendenci utíkat, dìlat
nìco úplnì jiného, ne viset poslunì umìlci na ruce, vydávají nenareírované zvuky
a bez varování vymìují na prkna, která znamenají svìt. Jsem pro to, aby v tomto pøípadì
bylo pouívání takových tvorù na jeviti co nejpøísnìji zakázáno.
Mirek Slavík
Se psy nemám zkuenost. Dìti - to je jiná. U od nejútlejího vìku dítì neslyí nic jiného,
ne: Uka, jak jsi velký!, Jak dìlá kozièka?, Øekni teta! atd., atd. Není divu, e se potom
dìti chtìjí pøedvádìt (samozøejmì ty odvánìjí). Starí dìti si zase neustále na nìco hrají na mámu a tátu, na pejsky, na ZOO, na obchod, na kolu, na paní doktorku... Ze své praxe
vím, e právì tady z toho neøízeného hraní kolikrát vzniknou nádherné nápady, rozhovory
a situace. Samozøejmì, e dìti svým mluvením i jednáním pøi hraní si na nìco nebo
na nìkoho hodnì napodobují své okolí, rodièe, kamarády i dospìláky. Ale pokud chceme
s dìtmi dál pracovat na nìjakém pøíbìhu, je tøeba jim pomoci, dovést je formou hry k danému
cíli, který je samozøejmì pøimìøený vìku dìtí, jejich slovnímu vyjadøování a chování.
V souèasné dobì pracuji hlavnì s malými dìtmi z 1. stupnì Z, které jsou bezprostøední
a tvárné. Ve kolní druinì je èas na hraní. Ale vybrat nìco, co by se hodilo na jevitì je sloitìjí. Pokud se to povede a dìti pøíbìh baví a opravdu ho proívají a dokáí se ztotonit s hranou
postavou, je pro nì pøekonání trémy na jeviti posledním krùèkem. Nìkdy dìti pøíbìh tak zaujme, e si ho nepøehrávají jen ty, které chodí do dramaáku, ale celá kolní druina. A to je
potom radost z odvedené práce. U nás je vystoupení na jeviti vlastnì i vyvrcholením celoroèní práce. Mùe to být jevitì tøeba jen v rámci tøídy, kolní druiny nebo kolní akademie.
Ale kvùli zkuenosti dìtí, aby vidìly, jak to dìlají jinde, je vhodné vyjet i jinam a vzájemnì
se potìit. Vdy záøivé dìtské oèi jsou nejvìtí odmìnou pro kadého, kdo se dìtem vìnuje.
Nevím, kdo øekl: Dìti a psi na jevitì nepatøí. Ale zase nìkdo jiný prohlásil, e ivot je
jedno velké jevitì. Dítì je pøece malý èlovìk se svými vìkovými zvlátnostmi. A proè by
z nìho mìly být právì dìti odstrèeny?
Drahomíra Heverová

DDD
Kadý z nás se èasto setkává s otázkou, co z divadla pro dìti
a mláde stojí za vidìní, které inscenace bychom mohli rodièùm,
kolám nebo kulturním zaøízením doporuèit. Pøedkládáme vám ji
osmnáctý pokus o odpovìï:

INSCENACE

PRO DÌTI A MLÁDE
DOPORUÈENÉ DDD
PODZIM 2009
Nedìláme si nárok na úplnost tohoto seznamu a nepovaujeme
ho za koneèný. Vydáváme jej jednou roènì, doplòujeme
a obmìòujeme jej podle aktuální situace. Víme také, e to je jeden
z moných pohledù a nikomu jej nevnucujeme: nabízíme urèitou
záruku, její kvalitu si mùe kadý sám ovìøit a rozhodnout se, zda
jí chce nadále vìøit èi ne.
Seznam je kolektivním dílem odborníkù sdruených ve
Spoleèenství pro pìstování divadla pro dìti a mláde DOBRÉ
DIVADLO DÌTEM, kteøí inscenace do seznamu navrhují
a následnì hlasováním doporuèují na základì osobního shlédnutí.
Jde o odborníky z celé Èeské republiky, zabývající se tvoøivou
prací s dìtmi z pohledu psychologie, pedagogiky, dramatické
výchovy, divadla, jako i dalích umìleckých disciplin.
Na dalí spolupráci s vámi se tìí
DDD, Chopinova 2, 120 00 Praha 2, osDDD@seznam.cz

DOBRÉ DIVADLO DÌTEM

VÌK

INSCENACE

3-9

MÙJ MEDVÌD FLÓRA
Pohrávání si s kníkou Daisy Mrázkové pro vechny, kdo si rádi ètou,
pøedstavují, vymýlejí a mají chu hrát si.
KEJKLÍØ Praha
Autor: Daisy Mrázková, Ludìk Richter, reie, scénografie a hudba: L.Richter,
hraje M+: 1+1, druh loutek: panáèek,
prostor: hala, interiér i exteriér, max. 100 div. Délka: 45 min. N
Spojení: Ludìk RICHTER, Chopinova 2, 120 00 Praha 2, tel.: 222 726 335,
608 260 156, e-mail: divadlo@kejklir.cz

3 - 12 ÍPKOVÁ RÙENKA
TEATR VÍTI MARÈIKA Hosín
Autor, reie a hudba: V.Marèík, scénografie: R.tolbová,
hraje M+: 1+0, druh loutek: marionety na drátì,
prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér. Délka: 50 min. N
Spojení: Vítìzslav MARÈÍK, fara, 373 41 Hosín, tel.: 387 227 933
4-6

JAK SE HLEDAJÍ PRINCEZNY
Maòásková komedie s ivými herci a pøímými kontakty s dìtmi.
BOØIVOJ Praha
Autor: Milada Maatová, reie a scénografie: M.Vydrová, hraje M+: 0+3
Druh loutek: maòásky, prostor: hala, interiér i exteriér, max. 120 div. Délka: 45 min. N
Spojení: Mirka VYDROVÁ, meralova 19, 170 00 Praha 7,
tel.domù: 233 372 128, 732 957 373, e-mail: mirka.vydrova@centrum.cz

4-8

BYL JEDNOU JEDEN
POLI Hradec Králové
Autor a scénografie: J.Polehòa, reie: J.Polehòa, D. Illich,
hraje M+: 2+0. Druh loutek: maòásci, prostor: kukátko, hala, interiér i exteriér,
max. 250 div. Délka: 40 min. A
Spojení: Jiøí POLEHÒA, SNP 616, 500 03 Hradec Králové 3,
tel.domù: 495 544 076

4-8

JAK MEDVÌDI VAØILI
KRAB Praha
Autor, reie, scénografie a hudba: K. Skalická a B. Kocábková,
hraje M+: 0+2. Druh loutek: maòásci aj., prostor: kukátko, hala, interiér i
exteriér, max. 120 div. Délka: 45 min. A
Spojení: Barbara KOCÁBKOVÁ, K Horkám 36, 102 00 Praha 10,
tel.: 603 791 621, e-mail: krystynas@volny.cz

4-9

K ÈEMU JSOU MOSTY PØES ØEKU
60 minut básnièek, písnièek, her a hádanek pro nejmení, ale i pro dospìlé,
kteøí si jetì umìjí hrát.
KEJKLÍØ Praha
Autor: Jiøí áèek, L.Richter, reie: L.Richter, scénografie: Vìra Èíkovská,

L.Richter, hudba: tìpán Filcík, hraje M+: 1+1.
Prostor: ulice mezi div., interiér i exteriér, max. 100 div. Délka: 60 min. N
Spojení: Ludìk RICHTER, Chopinova 2, 120 00 Praha 2,
tel.domù: 222 726 335, 608 260 156, e-mail: divadlo@kejklir.cz
4 - 10 ÈERNOSKÁ POHÁDKA
Jednoduchý pøíbìh s rytmícky øíkadly a hrou na bubny.
DRAK Hradec Králové
Autor: soubor, reie: Jiøí Vyohlíd a soubor, scénografie: Petr Matásek,
hudba: J. Vyohlíd, hraje M+: 3+0. Prostor: kukátko, interiér,
tech. podmínky: 5x6x3,5 m, 3x380 V, zatemnìní. Délka: 50 min. S
Spojení: DRAK, Hradební 632, 500 02 Hradec Králové 2,
tel.: 495 514 721, 495 515 543, e-mail: info@draktheatre.cz
4 - 10 O SLEPIÈCE
Jak bìhala, kdy zjistila, e ...leí tam na dvoøe, má noky nahoøe.
JARKA HOLASOVÁ Provodov
Autor: Boena Nìmcová, úprava, reie a scénografie: J. Holasová,
hraje M+: 0+1. Druh loutek: ploné, prostor: kukátko, hala, interiér i exteriér,
max. 100 div. Délka: 25 min. A
Spojení: Jarka HOLASOVÁ, Václavice 50, 549 08 Provodov-onov,
tel.domù: 491 423 807, 728 483 021, e-mail: Jarka.Holasova@seznam.cz
4 - 10 O EVCI KUBOVI
Kdy se vec Kuba ve svìtì potká s hloupostí ve vech podobách,
vrátí se radìji k hodné enì.
MRAK Havlíèkùv Brod
Autor: Yvonna Krková, úprava a reie: Jan Proke, scénografie:
Frantiek tibor, hudba: Josef Melena, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: manekýn, prostor: kukátko, interiér, maxim. prostor: 300 div.,
tech. podmínky: 4x4 m, 4 idle, základní nasvícení. Délka: 50 min. N
Spojení: Josef MELENA, Nad tratí 446, 580 01 Havlíèkùv Brod,
tel.: 603 518 815, e-mail: uni.art@tiscali.cz
4 - 10 OØÍKOVÁ CHALOUPKA
Docela malé a tiché loutkové divadlo, inspirované pohádkou O perníkové
chaloupce.
HANA VOØÍKOVÁ Choceò
Autor, reie a scénografie: Hana Voøíková, hraje M+: 0+1.
Druh loutek: tyèkové ploné, prostor: kukátko, hala, interiér, max. 30 div.,
tech.podmínky: stùl. Délka: 20 min. N
Spojení: Hana VOØÍKOVÁ, Krawcova 1130, 565 01 Choceò,
tel.domù: 465 471 767, e-mail: H.Voriskova@seznam.cz
4 - 10 PEJSEK A KOÈIÈKA
Inscenace inspirovaná Povídáním o pejskovi a koèièce J.Èapka, ale i dobou,
kdy bylo toto Povídání napsáno.
DIVADÝLKO KUBA Plzeò

Autor: Frantiek Kaska, P.Mlád dle Josefa Èapka, reie: F.Kaska, P.Mlád,
scénografie: Jaroslav Hrubý, hudba: rùzní autoøi, hraje M+: 1+1.
Prostor: kukátko, interiér, max. 150 div. Délka: 45 min. N
Spojení: Petr MLÁD, Dobøanská 123, 320 00 Plzeò, tel.domù: 377 828 384,
737 173 667, 731 573 751, e-mail: divkuba@seznam.cz
4 - 10 TÌNÌ NEBO PENÁT
Narodilo se tìòátko, ale není jako ostatní psi - je zelené.
DRAK Hradec Králové
Autor: Gyula Urbán, reie: Jiøí Vyohlíd, scénografie: Marek Zákostelecký,
hudba: J. Vyohlíd, hraje M+: 3+1. Druh loutek: manekýn, prostor: kukátko,
interiér, tech. podmínky: 7x7x4 m, zatemnìní, 3x230/400V 32A
Spojení: DIVADLO DRAK, Hradební 632, 500 03 Hradec Králové 1,
tel.: 495 514 721, -543, e-mail: info@draktheatre.cz
4 - 10 TÁTA, MÁMA A JÁ
Podle pohádky O Paleèkovi.
BOØIVOJ Praha
Dle inspirace K. Nováka úprava, reie, scénografie a hudba: Mirka Vydrová,
Martin Pleek, hraje M+: 1+1. Druh loutek: manekýn-panenka, prostor:
kukátko, hala, komorní interiér. Délka: 45 min. N
Spojení: Mirka VYDROVÁ, meralova 19, 170 00 Praha 7,
tel.domù: 233 372 128, 732 957 373, e-mail: mirka.vydrova@centrum.cz
4 - 10 TØI ZLATÉ VLASY DÌDA VEVÌDA
O panovaènosti, o pokoøe, o osudu a jeho naplnìní vypráví jedna z naich
nejkrásnìjích národních pohádek.
KEJKLÍØ Praha
Autor: Karel Jaromír Erben, úprava, reie: L.Richter, scénografie: Karel
Vostárek, L.Richter, hudba: Karel efrna, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: marionety na drátì, prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér,
max. 150 div. Délka: 45 min. N
Spojení: Ludìk RICHTER, Chopinova 2, 120 00 Praha 2,
tel.domù: 222 726 335, 608 260 156, e-mail: divadlo@kejklir.cz
4 - 10 ABÁK VALENTÝN
BUCHTY A LOUTKY Praha
Na motivy nìmecké pohádky Burny Bose napsal a reie: Marek Beèka
a soubor, hudba: Vít Brukner a soubor, scénografie: Bára Èechová, hraje M+:
1+2. Tech. podmínky: 4 x 4 m, max. 80 divákù, 220 V. Délka: 45 min. N
Spojení: Lea MATVIJOVÁ, tel.: 234 651 249, 606 432 501,
e-mail: buchtyaloutky@volny.cz
4-D

BAROKNÍ OPERA
Staroèeská komická opera o komínku zedníky nakøivo postaveném.
BRATØÍ FORMANOVÉ Praha
Autor a hudba: Karel Loos, úprava: kolektiv, reie: Petr Forman,
scénografie: Jan Marek, Mir. Trejtnar, Matìj Forman, hraje M+: 3+0.

Druh loutek: marionety na drátì, prostor: hala, kukátko, interiér, max. 150 div.
Délka: 60 min. N
Spojení: Blanka BORÙVKOVÁ, Wuchterlova 16, 160 00 Praha 6, tel.: 224 313 151
4-D

DOBRÁ RÁNA
ÈMUKAØI Turnov
Autor: soubor, reie: J.Ipser, Daniela Weissová, scénografie: J.Ipser,
hraje M+: 1+2. Druh loutek: maòásek, prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér.
Délka: 30 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov,
tel.domù: 481 323 467, tel.zam.: 481 351 111

4-D

KAPÁREK CHODÍ PÌKY
ÈMUKAØI Turnov
Autor a reie: soubor, scénografie: J.Ipser, R.Zemenová, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: maòásek, javajka, marioneta, prostor: hala, interiér i exteriér.
Délka: 45 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov,
tel.domù: 481 323 467, tel.zam: 481 351 111

4-D

PIKANDERDULÁ ANEB JOSEFE
Poetická procházka monostmi loutkového divadla.
VÌRA A FRANT. VÍTKOVI Hradec Králové
Autoøi a reie: V. a F.Vítkovi, scénografie: F.Vítek, hraje M+: 1+1
Druh loutek: rùzné, prostor: amfiteátr, kukátko, interiér i exteriér. Délka: 90 min. N
Spojení: Vìra a Frantiek VÍTKOVI, Karla Tomana 43, 500 00 Hradec Králové,
tel.domù: 495 514 140

4-D

TRAKAØ
Tøi témìø anekdotické pøíbìhy z celé Evropy.
TRAKAØ Praha
Autoøi a reie: Vl.Tausinger, Ant.Novotný, Karel Vostárek, scénografie: K.Vostárek, hraje
M+: 2+0. Druh loutek: pøedmìty, prostor: exteriér. amfiteátr. Délka: 20 min. N
Spojení: Vladimír Tausinger, Hvozdíkova 2577/7, 106 00 Praha 10, tel: 272 651 633

4-

DLOUHÝ, IROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Klasická pohádka v netradièním zpracování, plná písnièek.
UMAVSKÝ OCHOTNICKÝ SPOLEK Prachatice
Lidová pohádka, úprava a reie: Jaromír Popiel, hraje M+: 3+0. Kukátko, interiér. A
Spojení: OS, Horní 170, 383 01 Prachatice, tel.: 724 762 252, popielj@seznam.cz

4-

DRAÈÍ POHÁDKY
Tøi pohádky o dracích.
ÈMUKAØI Turnov
Autor (1 na mot.Frantika Langra), reie, scénografie a hudba: Daniela
Weissová, Jaroslav Ipser, hraje M+: 1+1. Druh loutek: marioneta, maòásek,
prostor: kukátko, hala, interiér i exteriér. Délka: 45 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov, tel.domù: 481 323 437

4-

HRNEÈKU, VAØ!
Klasická pohádka K. J. Erbena pro nejmení i pro dospìlé.
JARKA HOLASOVÁ Provodov-onov
Autor: Karel Jaromír Erben, úprava, reie a scénografie: J. Holasová,
hraje M+: 0+1. Druh loutek: maòásci, prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér.
Délka: 25 min. A
Spojení: Jarka HOLASOVÁ, Václavice 50, 549 08 Provodov-onov,
tel.domù: 491 423 807, 728 483 021, e-mail: Jarka.Holasova@seznam.cz

4-

MATÌJ A ÈARODÌJNICE
Pohádková komedie z nevázané èarodìjnické koly.
DS TJ SOKOL Láznì Toueò
Autor: Helena Nìmcová, Václav Vedral, reie: Duan a Anna Müllerovi,
interiér i exteriér, tech. podmínky: 6x5 m + forbína. Délka: 55 min. A
Spojení: Jan KRÁLÍK, Nehvizdská 167, 250 89 Láznì Toueò,
tel.domù: 736 541 858, 737 581 825, e-mail: dslt@seznam.cz

4-

MÒAM-POHÁDKY
Vaøíme a jíme na jeviti.
DIVADÝLKO KUBA Plzeò
Autor: Frantiek Kaska, Petr Mlád, reie: P.Mlád, scénografie: Dagmar Jandová,
hraje M+: 1+1. Druh loutek: spodové, manekýn, prostor: kukátko, interiér.
Délka: 45 min. N
Spojení: Petr MLÁD, Dobøanská 123/3008, 320 12 Plzeò, tel.domù: 377 828 384,
731 573 751, e-mail: divkuba@seznam.cz

4-

MODREJ DRAHOKÁMEN ANÓBR ZELENÁ GIZELA A MRKVAJZNÍCI
Pohádka pro nejmení s pøekvapivou pointou.
DE FACTO MIMO Jihlava
Autor: Markéta Ketnerová, Martin Koláø, reie: soubor,
scénografie: Martin Skøítek Koláø, hudba: Michal midla Pokorný,
hraje M+: 4+0. Druh loutek: rùzné, prostor: hala, kukátko, interiér. Délka: 40 min. A
Spojení: Martin Skøítek KOLÁØ, Brnìnská 15, 586 01 Jihlava,
tel.domù: 775 628 272, e-mail: dfm@seznam.cz

4-

PLECHOVÉ POHÁDKY
KORDULA Liberec
Autor: M. Maatová, reie a scénografie: P. Kordová, hraje : 1.
Druh loutek: manekýn, prostor: kukátko, hala, interiér i exteriér. Délka: 45 min. A
Spojení: Pavlína KORDOVÁ, 5. kvìtna 41/94, 460 01 Liberec,
tel.domù: 485 102 509, e-mail: kordula@seznam.cz

4-

PLETENÉ POHÁDKY
ÈMUKAØI Turnov
Autor: soubor, reie: Jaroslav Ipser, Daniela Weissová, scénografie: J. Ipser
Druh loutek: maòásci, prostor: kukátko, hala. Délka: 45 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov,
tel.domù: 481 323 467, tel.zam: 481 351 111

4-

POKOJ VÁM
Docela malá loutková stínohra o narození Jeíe Krista.
HANA VOØÍKOVÁ Choceò
Autor, reie, scénografie: Hana Voøíková, hudba: lidová, hraje M+: 0+1.
Druh loutek: stínové, prostor: kukátko, hala, interiér, max. 10 div.,
tech.podmínky: zatemnìní. Délka: 20 min. N
Spojení: Hana VOØÍKOVÁ, Krawcova 1130, 565 01 Choceò,
tel.domù: 465 471 767, e-mail: H.Voriskova@seznam.cz

4-

PTÁK AL
Renesanèní pohádka o krásné princeznì a její cestì za pravým tìstím.
KORDULA Liberec
Autor: Vojtìch Martínek, úprava: Pavlína Kordová, Ruda Krause,
reie: Ruda Krause, scénografie: Pavlína Kordová, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: tyèkové, prostor: kukátko, interiér. Délka: 40 min. A
Spojení: Pavlína KORDOVÁ, Nám. Èeských Bratøí27/12, 460 01 Liberec,
tel.domù: 485 102 509, e-mail: Kordula@seznam.cz

4-

TUÈÒÁKÙV VÝLET
Co se pøihodí, kdy se s tuèòákem utrhne kra.
KRAB Praha
Autor a reie: Barbara Kocábková, Jana Samková,
scénografie a hudba: B. Kocábková, hraje M+: 0+2. Druh loutek: maòásci, prostor:
kukátko, hala, interiér, max. 100 div. Délka: 45 min. N
Spojení: Barbara KOCÁBKOVÁ, K Horkám 36, 102 00 Praha 10,
tel.domù: 227 860 381, 604 566 330, e-mail: ba.koc@volny.cz

5-7

Z KNIHY DUNGLÍ
Poslyte píseò o stateèném mungovi jménem riki-tiki-tavi.
MINOR Praha
Autor: Rudyard Kipling, Jiøí Adámek, reie: J. Adámek,
scénografie: Kristýna Täubelová, hudba: J. Adámek, J. Matásek, hraje M+: 6+2.
Prostor: amfiteátr, interiér, tech.podmínky: úplné zatemnìní. Délka: 50 min. S
Spojení: MINOR, Vodièkova 6, 110 00 Praha 1, tel.: 222 231 702,
e-mail: minor@minor.cz

5 - 10 BRANKA ZAMÈENÁ NA KNOFLÍK
Dobrodruství dvou klukù na motivy Trnkovy Zahrady.
MALÉ DIVADÉLKO Praha
Autor: Iva Peøinová, reie: R. a Anna Novákovi, scénografie: Jaroslav Doleal,
hudba: Vít Herle, hraje M+: 1+1.
Prostor: hala, interiér i exteriér, max. 200 div. Délka: 50 min. N
Spojení: Rostislav NOVÁK, umavská 21, 120 00 Praha, tel.domù: 224 256 379
5 - 10 KEJKLÍØ
Z èásti veselá pohádka ze ivota na motivy bratøí Grimmù v provedení jediného
herce a desítek postav.
KEJKLÍØ Praha

Autor, reie, scénografie a hudba: L.Richter, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: maòásci, ploné, prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér,
max. 100 div. Délka: 45 min. N
Spojení: Ludìk RICHTER, Chopinova 2, 120 00 Praha 2,
tel.: 222 726 335, 608 260 156, e-mail: divadlo@kejklir.cz
5 - 12 SNÌHOVÁ KRÁLOVNA
Svìtoznámá pohádka s dvìma herci, mnoha loutkami a toènou.
KEJKLÍØ Praha
Autor: Hans Christian Andersen, úprava, reie a scénografie: L.Richter,
hudba: Karel efrna, hraje M+: 1+1. Druh loutek: vodìné zezadu, prostor:
hala, kukátko, interiér i exteriér, max. 150 div. Délka: 50 min. N
Spojení: Ludìk RICHTER, Chopinova 2, 120 00 Praha 2,
tel.: 222 726 335, 608 260 156, e-mail: divadlo@kejklir.cz
5-D

GRÓNSKÁ PÍSNIÈKA
Jak se mají Eskymáci.
HANA VOØÍKOVÁ Choceò
Autor a hudba: Jaroslav Nohavica, reie, scénografie: Hana Voøíková,
hraje M+: 0+1.
Druh loutek: ploné, prostor: kukátko, interiér, maxim. 1 div. Délka: 3 min. A
Spojení: Hana VOØÍKOVÁ, Krawcova 1130, 565 01 Choceò,
tel.domù: 465 471 767

5-

HOTEL BERÁNEK aneb POZOR, ZA DVEØMI JE VLK!
Veselý maòáskový thriller pro malé interiér velké ovce. Vstup na vlastní
nebééézpeèí!
STØÍPEK Plzeò
Autor, reie a hudba: Ivana Faitlová, námìt Frantiek Kaska, scénografie: I. Faitlová,
Viktorka Mareèková, hraje M+: 6+4.
Druh loutek: maòásci, prostor: kukátko, hala, interiér, tech.podmínky: 6x6 m,
3 idle, svìtelný park. Délka: 65 min. A
Spojení: Ivana FAITLOVÁ, Kyjevská 49, 301 57 Plzeò, tel.domù: 377 447 197,
tel.zam.: 377 443 182, e-mail: divadlo.stripek@seznam.cz

5-

JAK JSEM SE ZTRATIL ANEB MALÁ VÁNOÈNÍ POVÍDKA
DIVADLO V DLOUHÉ Praha
Autor: Ludvík Akenázy, Jan Borna, reie: J.Borna, scénografie:
Marek Zákostelecký, Zuzana Krejzková, hudba: Milan Potoèek,
Jan Vondráèek, hraje M+: 9+3, prostor: kukátko, interiér. S
Spojení: Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 39, p.p.15, 110 15 Praha 1,
tel.: 224 826 807

5-

JSOU PRINCEZNY NA DRAKA?
Tøi pohádky o jednom drakovi.
KYSELÉ RYBIÈKY, ZU Chlumec nad Cidlinou
Autor: Milada Maatová, reie a scénografie: soubor, hudba: Marie Tùmová,
hraje M+: 2+1.

Druh loutek: manekýn, prostor: kukátko, hala, interiér. Délka: 20 min., Am
Spojení: Romana HLUBUÈKOVÁ, 503 61 Lovèice 107, tel.domù: 495 498 527,
tel.zam.: 495 486 033
5-

KDYBY PRASE MÌLO KØÍDLA
Divadelní setkání s Petrem Skoumalem a jeho dìtskými písnièkami na texty
Emanuela Frynty, Pavla ruta a Jana Vodòanského.
DIVADLO V DLOUHÉ Praha
Autor: Emanuel Frynta, Pavel rut, Jan Vodòanský, reie: J.Borna,
scénografie: P.tìtinová, hudba: Petr Skoumal, hraje M+: 8+2.
Prostor: kukátko, interiér. Délka: 100 min. S
Spojení: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39, p.p.15, 110 15 Praha 1,
tel.: 224 826 777, e-mail: obchodni@divadlovdlouhe.cz

5-

LOUTKOVÁ HRA S JESLIÈKAMI, ZPÌVY A ANDÌLY
Vánoèní høíèka
BOØIVOJ Praha
Autor: z lidových textù soubor, reie a scénografie: Mirka Vydrová, Jitka Tichá,
hudba: lidová, hraje M+: 0+2. Druh loutek: rùzné, prostor: hala, kukátko, interiér. N
Spojení: Mirka VYDROVÁ, meralova 19, 170 00 Praha 7,
tel.domù: 233 372 128, 732 957 373, e-mail: mirka.vydrova@centrum.cz

5-

MYKA Z BØÍKA
Maminko, jak to bylo, kdy jsem byl(a) jetì v bøíku?
DIVADLO V DLOUHÉ Praha
Autor: Tajana Lehenová, Jan Borna, reie: Jan Borna,
scénografie: Jaroslav Milfajt, hudba: Jan Vondráèek, hraje M+: 6+2.
Prostor: kukátko, interiér. Délka: 90 min. S
Spojení: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39, p.p.15, 110 15 Praha 1,
tel.: 224 826 777, e-mail: obchodni@divadlovdlouhe.cz

5-

PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Výpravný dobrodruný pøíbìh o lásce a pøátelství.
MRAK Havlíèkùv Brod
Autor: Jan Proke, Yvonna Krková, reie: Jan Proke, scénografie:
Lubo Sobotka, Jana Melenová, hudba: Josef Melena, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: tyèové, prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér. Délka: 50 min. N
Spojení: Josef MELENA, Nad tratí 446, 580 01 Havlíèkùv Brod,
tel.: 603 518 815, e-mail: uni.art@tiscali.cz

5-

PRINC BAJAJA
Pøíbìh o lásce, odvaze a moudrosti.
DIVADÝLKO KUBA Plzeò
Autor: Boena Nìmcová, úprava a reie: Frantiek Kaska, Petr Mlád,
scénografie: Dáa Nesvedová, hraje M+: 1+0.
Druh loutek: rùzné, prostor: kukátko, hala. Délka: 45 min. N
Spojení: Petr MLÁD, Dobøanská 123, 320 00 Plzeò, tel.domù: 377 828 384,
737 173 667, 731 573 751, e-mail: divkuba@seznam.cz

5-

TØI ZLATÉ VLASY DÌDA VEVÌDA
Bylo - nebylo, stalo se - nestalo?!?
SPOJÁÈEK Liberec
Autor: Karel Jaromí Erben, úprava: Rudolf Krause a soubor,
reie: R. Krause, J. Polanská, scénografie: J. Krauseová, M. Koláøová,
hudba: K. Siková, hraje M+: 1+3. Druh loutek: manekýn, prostor: kukátko, interiér,
tech.podmínky: stmívání. Délka: 45 min. A
Spojení: Rudolf KRAUSE, Malá 540, 360 01 Liberec,
tel.domù: 482 412 115, 607 717 441, e-mail: krause@kvkli.cz

5-D

JAK SI HRAJÍ TATÍNKOVÉ
Pohádka uprostøed dílny.
DRAK Hradec Králové
Autor: Josef Krofta a kolektiv, reie: Jos. Krofta, scénografie:
Marek Zákostelecký, hudba: Jiøí Vyohlíd, hraje M+: 5+0.
Druh loutek: manekýni, pøedmìty, prostor: kukátko, interiér, tech.podmínky:
7x9x5 m, zatemnìní, 3x230/400-32 A. Délka: 45 min. S
Spojení: Drak, Hradební 632, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 514 721,
495 515 543, e-mail: divadlo.drak@volny.cz, info@draktheatre.cz

6 - 12 NÌCO Z JANA VYTVOØÍME... MONÁ I POHÁDKU
Co se dá vytvoøit z Jana Vodòanského...
HEØMAN Heømanùv Mìstec
Autor: Jan Vodòanský, Josef Øezáè, Michal Dziedzinskyj, reie: J. Øezáè,
M. Dziedzinskyj, hraje M+: 1+2.
Prostor: kukátko, hala, interiér.
Délka: 45 min., A
Spojení: Josef Øezáè, V Lukách 825, 538 03 Heømanùv Mìstec,
mobil: 606 803 822, e-mail: zs.prachovice@worldonline.cz
6-D

A OVEÈKY PØEJDOU
Tiché zamylení nad cestou na druhý bøeh.
C Svitavy
Autor: Karel efrna, Hana Voøíková, reie a hudba: K. efrna,
scénografie: H. Voøíková, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: ploné, prostor: kukátko, hala, interiér, max. 100 div.
Délka: 15 min. A
Spojení: Karel EFRNA, Nádraní 10, 568 02 Svitavy,
tel.domù: 461 533 266, 603 589 831, e-mail: sefrnakarel@seznam.cz

6-D

LÁRK ÍÈIÈOK
Jen docela malièko hororové pohádky z knihy Koèièí král.
ÈMUKAØI Turnov
Autor: Pavel rut, úprava a reie: Jaroslav Ipser, Daniela Weissová,
scénografie a hudba: J.Ipser, hraje M+: 1+1.
Druh loutek: maòásci, herci, prostor: kukátko, interiér.
Délka: 45 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov, tel.domù: 481 323 467

6-D

ZA KADÝM ROHEM JESKYÒKA
O Smolíèkovi, Èervené Karkulce, Jeníèkovi a Maøence - tedy vlastnì o vech
dohromady. Mají se bát, nebo ne?
ÈMUKAØI Turnov
Autor: D. Weissová, R. Zemenová, reie a hudba: soubor, scénografie: J. Ipser
a soubor, hraje M+: 0+2.
Druh loutek: maòásci, prostor: kukátko, hala, interiér i exteriér.
Délka: 50 min., A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov, tel.domù: 481 323 467,
tel.zam.: 481 351 111, mobil: 737 952 525, e-mail: cmukari@tiscali.cz

6-

KABARET TLUKOT A BUBNOVÁNÍ aneb VELIKÉ PUTOVÁNÍ
Pohádka ve verích.
MINOR Praha
Reie: Jan Jirkù, scénografie: Robert Smolík, hudba: Dalibor Mucha,
Jan Matásek, Matìj Kroupa, hraje M+: 9+0.
Druh loutek: marionety, prostor: kukátko, interiér. S
Spojení: Divadlo Minor, Vodièkova 6, 110 00 Praha 1, tel.: 222 231 702

6-

OSMÝ JOHN A KRVAVÝ KOLENO
Tak dlouho se chodí... ...a zbude mastný flek.
DS Z KOLNÍ Bechynì
Autor: Pavel rut, úprava, reie, scénografie a hudba: Frantiek Oplatek,
hraje M+: 1+9.
Prostor: kukátko, hala, interiér. Délka: 20 min., Ad
Spojení: Frantiek OPLATEK, 391 01 Sezimovo Ústí 535, mobil: 737 030 760,
e-mail: oplatekf@seznam.cz

6-

O RACKOVI A KOÈCE, KTERÁ HO NAUÈILA LÉTAT
Køiálovì èistý pøíbìh ze pinavého mìsta, který vypráví pìt koèek,
dva herci a jeden básník.
SERPENS Praha
Autor: Luis Sepúlveda, pøeklad: Tereza Hofbauerová,
úprava: Filip Jeviè, Václav pale, reie: Filip Jeviè, scénografie: Václav pale,
hudba: Kristýna Jevièová-Franková, hraje M+: 2+1.
Druh loutek: manekýn, prostor: kukátko, interiér, tech.podmínky: jev. tahy.
Délka: 60 min. N
Spojení: Ronkova 482/4, 180 00 Praha 8, tel.: 603 130 935,
e-mail: serpens@seznam.cz

6-

ZAKLETÁ PRINCEZNA
Co vechno se mùe kolem mlýna semlít.
STUDNA Hosín
Autor a reie: Alena Kaparová, scénografie: Irena Kaparová,
Helena touraèová, Petr Sláma, hudba: Pepíno Kapar, hraje M+: 2+0.
Druh loutek: marionety, prostor: hala, interiér i exteriér. Délka: 50 min. N
Spojení: Pepíno KAPAR, Hosín 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
tel.domù: 777 166 655

6-

IKA U HRADU RABÍ
Pøíbìh o dobytí jihoèeského hradu Rabí vùdcem Janem ikou z Trocnova.
eMILLIon Vìtrný Jeníkov
Autor: Jan Nepomuk Latovka, Ludìk Richter, reie a scénografie:
Emil Navrátil, hraje M+: 1+0.
Druh loutek: marionety, prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér.
Délka: 40 min. N
Spojení: Emil NAVRÁTIL, Ústí 87, 558 42 Vìtrný Jeníkov,
tel.domù: 567 275 300, 603 346 342, e-mail: e.navratil@quick.cz

7-D

KOUZELNÁ KULIÈKA ANEB JAK VOJTA K IKOVNOSTI PØIEL
KEJKLÍØSKÉ DIVADLO Èeské Budìjovice
Autor a reie: Josef Brùèek, scénografie: Silárd Boráros,
hudba: Jan Brùèek a Vojta Vrtek, hraje M+: 2+0.
Druh loutek: manekýni, prostor: kukátko, poloaréna, interiér i exteriér,
max. 300 div., prostor: 6x5 m, výka 3,5 m.
Délka: 55 min. N
Spojení: Pavel MÍD, 373 41 Hosín 182, tel.: 387 220 144, 608 860 885,
e-mail: info@teatr.cz

7-

BRUNCVÍK A LEV
Pøíbìh hrdinství a lásky.
MINOR Praha
Autor: Alois Jirásek, úprava a reie: Jan Jirkù, scénografie: Robert Smolík,
hudba: Dalibor Mucha, Tomá Vychytil, hraje M+: 4+2.
Druh loutek: stolní, prostor: kukátko, hala, interiér,
tech. podmínky: íø.8 m, hl.5 m, v.3,5 m, tma, zvuk.ap.
Délka: 55 min. S
Spojení: Minor, Vodièkova 6, 110 00 Praha 1, tel.: 222 231 702,
e-mail: minor@minor.cz

7-

TØINÁCTERY HODINY
Bizarní pøíbìh o dívce zakleté v èase, o krutosti a zlobì, odvaze a nadìji
a o nejvìtím kouzlu svìta.
STØÍPEK Plzeò
Autor: James Thurber, úprava, reie a hudba: Ivana Faitlová,
scénografie: Milena Jelínková a soubor, hraje M+: 6+4.
Druh loutek: tyèkový manekýn, prostor: kukátko, interiér.
Délka: 60 min. A
Spojení: Ivana FAITLOVÁ, Kyjevská 49, 301 57 Plzeò, tel.domù: 377 447 197,
tel.zam.: 377 443 182, e-mail: divadlo.stripek@seznam.cz

8-

ALIBABA A ÈTYØICET LOUPENÍKÙ
NAIVNÍ DIVADLO Liberec
Autor: Iva Peøinová, reie: Tomá Dvoøák j.h., scénografie: Ivan Nesveda j.h.,
hudba: Jiøí Koptík, hraje M+: 3+2. Druh loutek: maòásci, prostor:
kukátko, interiér i exteriér. Délka: 60 min. S
Spojení: Naivní divadlo, Moskevská 18, 460 31 Liberec, tel.: 485 253 611

8-

MEDVÍDEK PÚ NEBO TAK NÌJAK
Oblíbení zvíøecí hrdinové Iáèek, prasátko a medvídek Pú.
ÈMUKAØI Turnov
Autor: A. A. Milne, úprava, reie a hudba: soubor, scénografie: J.Ipser,
R.Zemenová, hraje M+: 1+2.
Druh loutek: maòásci + herci, prostor: kukátko, interiér. Délka: 45 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov, tel.domù: 481 323 467

8-D

JAN ZA CHRTA DÁN
Marionetáøská hra z rytíøského støedovìku.
DIVADLO V BOUDÌ Plzeò
Hra lidových loutkáøù v podání Romana Nejedlého a úpravì Pavla Bernáka,
Jaroslava Hrubého a Pavla Vaíèka, reie: Jaroslav Hrubý, Jiøí Fiala,
scénografie: soubor, hraje M+: 5+2.
Druh loutek: marionety, prostor: kukátko, interiér, max. 150 div., tech.podmínky:
prostor pro konstrukci jev. 6x4x3m, proud. Délka: 60 min. A
Spojení: Jiøí FIALA, Pod lesem 20, 312 09 Plzeò, tel.domù: 607 910 127,
377 266 563, e-mail: kasparek@vboude.com

8-D

STOLEÈKU, PROSTØI SE!
Theatrum mundi neboli divadlo svìta z lípy, hadøíkù, peøí a starých èeských
pohádek ku pouèení, pobavení i varování vekerého lidu, dítek, mládee
i kmetù.
KEJKLÍØ Praha
Lidové pohádky úpravil, reie, scénografie a hudba: L.Richter, hraje M+: 1+0
Druh loutek: totémové, prostor: hala, interiér i exteriér, max. 100 div. Délka 45 min., N
Spojení: Ludìk RICHTER, Chopinova 2, 120 00 Praha 2,
tel.: 222 726 335, 608 260 156, e-mail: divadlo@kejklir.cz

8-D

KOLA MALÉHO STROMU
Nahlédnutí do due malého indiána.
CYLINDR Praha
Autor: F. Carter, pøeklad: L. Miøejovský, úprava a reie: Iveta Duková, hudba:
Pjér La ´éz, hraje M+: 0+2.
Prostor: kukátko, hala, interiér, tech. podmínky: min. 4x4 m. Délka: 85 min., N
Spojení: e-mail: divadlocylindr@seznam.cz

9 - 16 RYTÍØ
Pøíbìh o rytíøské cti, o hájení lidské svobody proti zneuívání moci, a taky
trochu o lásce. Divadelní inscenace s krátkými dílnami pro diváky.
BOØIVOJ Praha
Podle Prokopa Chocholouka velmi volnì upravili, reie: Luká Horáèek,
Mirka Vydrová, Martin Pleek, Gabriela vecová, scénografie: M. Vydrová,
H. Hrubec, M. Pleek, L. Horáèek, hraje M+: 2+2.
Druh loutek: ploné, prostor: ulice (diváci sedí podélnì ze dvou stran) 7x14 m,
interiér, v tiím prostøedí i venku, max. 60 divákù. Délka: 90 min. N
Spojení: Mirka VYDROVÁ, meralova 19, 170 00 Praha 7,
tel.domù: 233 372 128, 732 957 373, e-mail: mirka.vydrova@centrum.cz

9-D

KAPAR U ÈARODÌJNICE aneb V MOCI ZLÝCH DUCHÙ
Jak se stát mladou a krásnou aneb, èili...
DIVADLO V BOUDÌ Plzeò
Autor: Vladimír Pech podle V. J. Sojky, reie: Hana Èíková, Jiøí Fiala,
Vladimír Èech, scénografie: Hana Èíková, hraje M+: 2+1. Druh loutek:
marionety, prostor: kukátko, hala, interiér i exteriér. Délka: 35 min. A
Spojení: Jiøí FIALA, Pod lesem 20, 312 09 Plzeò, tel.domù: 377 266 563

9-D

KRVAVÉ KOLENO A JINÉ POHÁDKY PRO ZLOBIVÉ
Arnot Goldflam vypráví pohádky, kde padají hlavy.
ALFA Plzeò
Autor: Arnot Goldflam, reie: Petr Vodièka, scénografie: Renata Vosecká,
hudba: Jan Matásek, hraje M+: 6+4.
Prostor: kukátko, interiér. Délka: 70 min. S
Spojení: DIVADLO ALFA, Rokycanská 7, 312 00 Plzeò, tel.: 377 188 211,
e-mail: info@divadloalfa.cz

9-D

ROBINSON CRUSOE
TEATR VÍTI MARÈÍKA Hosín
Dle Daniela Defoa upravil, reie, scénografie a hudba: V.Marèík, hraje M+: 1+0.
Druh loutek: marionety na drátì, prostor: hala, interiér i exteriér. Délka: 50 min. N
Spojení: Vítìzslav MARÈÍK, fara, 373 41 Hosín, tel.: 387 227 933

9-D

TØI MUKETÝØI
Maòásková groteska podle stejnojmenného románu Alexandra Dumase.
ALFA Plzeò
Autor: Alexandr Dumas, úprava: Tomá Dvoøák, Ivan Nesveda, Pavel Vaíèek,
reie: T. Dvoøák, scénografie: I. Nesveda, hudba: M. Vania, texty písní Blanka
Josephová-Luòáková, hraje M+: 5+1. Druh loutek: maòásci, prostor: kukátko,
hala, interiér, maxim. prostor: 100 div., tech. podmínky: 5x5x5 m.
Délka: 55 min. S
Spojení: DIVADLO ALFA, Rokycanská 7, 312 00 Plzeò, tel.: 377 188 211,
e-mail: info@divadloalfa.cz

10 -

KRKAVCI
Lidová pohádka
VRÁSÈTITÁ VRTULE Slaný
Autor: Kateøina Rezková na motivy Boeny Nìmcové, reie: K. Rezková,
hraje M+: 9+6. Prostor: kukátko, interiér. Am
Spojení: Vrtule 3. Z Slaný, Rabasova 821, 274 03 Slaný, e-mail: vrtule@slansko.cz

10 -

VE DVÌ NA HRUKÁCH
Sci-fi pohádka.
NÌKDO, ZU Jaromìø
Autor: Václav Cibula, úprava: Jakub Maksymov, Jaroslava Holasová,
reie: J. Maksymov, J. Holasová, scénografie: J. Maksymov, hraje M+: 2+0.
Druh loutek: marionety na drátì, prostor: kukátko, hala, interiér, max. 100 div.
Délka: 20 min. Am

Spojení: Jakub MAKSYMOV, Nábø. 17. listopadu 800, 551 01 Jaromìø,
tel.: 775 029 236, e-mail: jakub.maks@seznam.cz
10 - D KRVAVÉ KOLENO
Loutkový horùrek inspirovaný známou dìtskou hrou. Co nás ochrání pøed
krvavým kolenem??? Napínavé, dojemné, pouèné...
TATE IYUMNI Praha
Autor a reie: soubor, hraje M+: 6+1.
Druh loutek: marionety, prostor: kukátko, interiér. Délka: 40 min., A
Spojení: Jakub VEVERKA, mobil: 723 182 012, e-mail: kubajsv@volny.cz
10-D

MARIÁ ANEB DOBØE PRODANÁ NEVÌSTA
Skuteènì podle Sabiny?
TICHÝ JELEN Roztoky
Autor: Karel Sabina a Chitrý Jelen, reie: Moudrý Jelen, scénografie: Z. Vítková,
J. Øezáè, ikovný Jelen, hudba: M. Pospíil nebo H. Kuelka,
hraje M+: 1+3
Druh loutek: marionety, ploné, prostor: hala, kukátko, interiér i exteriér.
Spojení: Jitka TICHÁ, Èechova 564, 252 63 Roztoky,
tel.domù: 233 910 014, 777 868 572, e-mail: ji.ti@volny.cz

10-D

NÌCO O EDOVI
Ozvìny ivota a díla Edwarda Leara.
DODO Praha
Autor: E. Lear a jiní, úprava a scénografie: Alena tukavcová-Dolealová
a soubor, reie: soubor, hraje M+: 0+3.
Druh loutek: manekýni, prostor: kukátko, interiér, max. 100 div.
Délka: 45 min. N
Spojení: Marcela MÁCHOVÁ, Potovní 214, 252 28 Èernoice,
tel.: 603 116 666

10 - D ÍPKOVÁ RÙENKA
Stará známá pohádka v novém pojetí. A hlavnì s marionetami.
DIVADLO V BOUDÌ Plzeò
Autor a reie: Tomá Jere, scénografie: fundus souboru, hraje M+: 5+4.
Druh loutek: marionety, prostor: kukátko, interiér. Délka: 60 min., A
Spojení: Jiøí FIALA, Pod lesem 20, 312 09 Plzeò, mobil: 607 910 127,
e-mail: kasparek@vboude.com
10-D

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA
Strasti i radosti dorùstajícího koláka.
DRAK Hradec Králové
Autor: Sue Townsendová, úprava: Zora Vondráèková, reie: Jakub Krofta,
scénografie: Marek Zákostelecký, hudba: Abba v nastudování Jiøího Vyohlída,
hraje M+: 5+3.
Prostor: kukátko, interiér, tech. podmínky: 8x8x5 m, 5 tahù, zatemnìní. S
Spojení: DIVADLO DRAK, Hradební 632, 500 03 Hradec Králové 1,
tel.: 495 514 721, -543, e-mail: info@draktheatre.cz

12 -

HOLÈIÈKA ZLATÁ
Skorohororový pøíbìh ze ivota.
ZU Valaské Meziøíèí
Autor: Astrid Lindgrenová, pøeklad: Jarka Vrbová, úprava a scénografie:
Bohumila Plesníková a soubor, reie: Bohumila Plesníková, hraje M+: 3+3.
Prostor: kukátko, hala, interiér. Délka: 20 min., Ad
Spojení: Bohumila PLESNÍKOVÁ, 756 45 Branky na Moravì 4,
tel.domù: 571 615 734 , tel.zam.: 571 622 401, mobil: 608 745 069,
e-mail: zusvm@vm.inext.cz

12 -

JE TO NAPROSTO JISTÉ
Jak se íøí fáma (mezi slepicemi).
ZU Strakonice
Autor: Hans Christian Andersen, úprava a reie: Jiøina Lhotská, hraje M+: 2+7.
Prostor: kukátko, hala, interiér. Délka: 15 min., Ad
Spojení: Jiøina LHOTSKÁ, Kladruby 17, 387 16 Volenice, tel.domù: 605 852 978,
mobil: 607 528 168, e-mail: jlhotska@seznam.cz

12 -

KDYBY BYLO NEBE...
Dívèí orchestr za holocaustu.
STUDIO DIVADLA DAGMAR Karlovy Vary
Autor: Fania Fénelonová, pøeklad: Svetozár Pantùèek, úprava: Anna Franková,
reie: Hana Franková, Jan Hnilièka, hraje M+: 0+14.
Prostor: hala, kukátko, interiér. Am
Spojení: Hana FRANKOVÁ, kroupova 5, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 231 238

12 -

VÁLKA S MLOKY
Jevitní adaptace známého Èapkova románu.
KUK!, ZU Biskupská, Praha 1
Autor: Karel Èapek, úprava: Pavel Kohout, Ivana Sobková,
reie a scénografie: I. Sobková, hudba: Jan Zimmel, hraje M+: 0+11.
Prostor: ring, interiér. Délka: 50 min. Ad
Spojení: Ivana SOBKOVÁ, U Václava 100/10, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry,
tel.domù: 775 290 874, e-mail: ivanasobkova@seznam.cz

12-D

DON AJN
Text lidových loutkáøù v moderním pojetí.
DIVADLO V BOUDÌ Plzeò
Úprava: Jan Dvoøák, reie: soubor, scénografie: Tomá Dvoøák j.h.,
hraje M+: 4+1. Druh loutek: marionety, prostor: kukátko, hala, interiér i exteriér,
max. 150 div. Délka: 40 min. A
Spojení: Jiøí FIALA, Pod lesem 20, 312 09 Plzeò, tel.domù: 607 910 127,
e-mail: kasparek@vboude.com

12-D

LAPOHÁDKY TEDY LEDOVÉ TECHNO
Magická pohádka v nefalované fintinì.
DNO Hradec Králové
Autor: soubor, reie: Kamil Bìlohlávek a soubor, scénografie: Roman Kudláèek,

K. Bìlohlávek, hudba: Honza a Bára Kratochvílovi, hraje M+: 2+3
Druh loutek: manekýn, stínohra, prostor: kukátko, hala, interiér,
tech. podmínky: zatemnìní Délka: 50 min. A
Spojení: Bára KRATOCHVÍLOVÁ, Rybova 1893/5, 500 09 Hradec Králové,
tel.domù: 777 868 572, 775 351 981, e-mail: divadlo.dno@seznam.cz
12-D

LHÁØ
Benátky v èase karanevalu, kdy se více ne jindy stírají rozdíly mezi hrou
a realitou, snem a skuteèností, maskou a tváøí...
DIVADLO V DLOUHÉ Praha
Autor: Carlo Goldoni, úprava: Milo Hlávka, Hana Bureová, tìpán Otèenáek,
reie: Hana Bureová, scénografie: David Marek, hudba: Petr Skoumal,
hraje M+: 12+6. Prostor: kukátko, interiér. Délka: 130 min. S
Spojení: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39, p.p.15, 110 15 Praha 1,
tel.: 224 826 777, e-mail: obchodni@divadlovdlouhe.cz

12-D

MAKARÁDA ÈILI FANTOM OPERY
Tentokrát se vypravíme do Opery, kde pobíhá ílený Duch a mrtvola padají
z provazitì jako mouchy.
DIVADLO V DLOUHÉ Praha
Autor: Terry Pratchett, Stephen Briggs, úprava: Hana Bureová, tìpán Otèenáek, reie: Hana Bureová, scénografie: Karel Glogr, Samiha Malehová,
hudba: Jan Vondráèek, hraje M+: 11+8.
Prostor: kukátko, interiér. Délka: 200 min. S
Spojení: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39, p.p.15, 110 15 Praha 1,
tel.: 224 826 777, e-mail: obchodni@divadlovdlouhe.cz

12 - D MYSTÉRIA BUFFA
Ètyøi mystéria v tradici lidových støedovìkých fraek a moralit.
TEÁTR VÍTI MARÈÍKA Hosín
Autor: Dario Fo, reie: V.Marèík, hraje M+: 1+0.
Prostor: hala, interiér i exteriér. N
Spojení: Vítìzslav MARÈÍK, fara, 373 41 Hosín, tel.: 387 227 933
12-D

PØÍBÌH O KRÁSNÉ DEIRDRE
Irská báj o krásné Deirdre a Usnachových synech.
BÌNÁ HLAVA Praha
Autor: J. Hulák dle irské povìsti, reie: soubor pod vedením J.Provazníka,
scénografie: soubor, loutky Daniel, imona a Matou Vepøkovi,
hudba: Jakub Hulák, Barbora Kohoutová, Jan Jeroným rajer,
hraje M+: 5+2. Druh loutek: totémové, prostor: hala, interiér, max. 150 div.,
tech.podmínky: zatemnìní, pøípojka proudu. Délka: 55 min. A
Spojení: Jiøí PROVAZNÍK, Nulova 2286/37, 155 00 Praha 5,
tel.domù: 251 614 476

12 - D RICHARD 3
S jídlem roste hrb. Komická variace na zlé téma.
TICHÝ JELEN Roztoky

Autor: William Shakespeare, Jiøí Jelínek, reie: Jiøí Jelínek, Tichý Jelen,
scénografie: Tichý Jelen, Zuzka Vítková, hudba: Jan Kuelka,
hraje M+: 2+2. Druh loutek: marioneta na drátì, maòásek,
prostor: kukátko, hala, interiér, max. 100 div., tech.podmínky: 4x6x2,5 m.
Délka: 50 min. N
Spojení: Jitka TICHÁ, Èechova 564, 252 63 Roztoky, tel.domù: 233 910 014,
777 868 572, e-mail: ji.ti@volny.cz
12-D

SOUDNÉ SESTRY
Variace na shakespearovské pøíbìhy, je se odehrávají na Zemìploe Terry
Pratchetta.
DIVADLO V DLOUHÉ Praha
Autor: Terry Pratchett, Stephen Briggs, úprava: Hana Bureová, tìpán Otèenáek, reie: Hana Bureová, scénografie: Karel Glogr, Samiha Malehová,
hraje M+: 10+4. Prostor: kukátko, interiér. Délka: 165 min. S
Spojení: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39, p.p.15, 110 15 Praha 1,
tel.: 224 826 777, e-mail: obchodni@divadlovdlouhe.cz

12-D

ZVYØÁTKA ZA TO NEMÙOU
Bajky, ve kterých mùete poznat nìkoho z okolí nebo sami sebe.
ÈMUKAØI Turnov
Autor: Pavel Traub, úprava, reie a hudba: soubor, scénografie: J. Ipser,
hraje M+: 2+2
Druh loutek: rùzné, prostor: kukátko, interiér i exteriér, maxim.
prostor: 255 div., tech. podmínky: osvìtlení. Délka: 55 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov, tel.domù: 481 323 467,
737 952 525, tel.zam.: 481 351 111, e-mail: cmukari@tiscali.cz

13-D

KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA
Fotbalové pøedstavení pro celou rodinu.
MINOR Praha
Autor: Eduard Bass, úprava: Ivan Arsenjev, Petr Forman, Veronika vábová,
reie: Petr Forman, scénografie: Matìj Forman, Ondøej Maek, Jakub Zich,
Petra Foldflamová tìtinová, hudba: Jarda Traband Svoboda,
hraje M+: 21+13.
Druh loutek: rùzné, prostor: kukátko, interiér,
tech.podmínky: plné jevitní vybavení. Délka: 135 min. S
Spojení: Minor, Vodièkova 6, 110 00 Praha 1, tel.: 222 231 702

13 - D OBRAZY Z DÌJIN NÁRODA ÈESKÉHO I. - KRONIKA
Prvá èást velkolepé historické fresky Vladislava Vanèury obsahuje nejstarí
úsek od Staré vlasti po novelu Kosmas.
KEJKLÍØ Praha
Autor: Vladislav Vanèura, úprava, reie, scénografie a hudba: L.Richter,
hraje M+: 0+1. Druh loutek: totémové, prostor: hala, kukátko, int. i exteriér,
max. 150 div. Délka: 60 min. N
Spojení: Ludìk RICHTER, Chopinova 2, 120 00 Praha 2,
tel.: 222 726 335, 608 260 156, e-mail: divadlo@kejklir.cz

13 -

IVOT JE SEN
... a nìkdy se i naplní.
TEMPERKA ZU Tøinec
Autor: Magdalena Frydrychová, reie: Marcela Kovaøíková,
scénografie: Rozvita Mikulová, hraje M+: 5+5. Prostor: kukátko, interiér,
t. podmínky: zatemnìní. Délka: 40 m., Ad
Spojení: Marcela KOVAØÍKOVÁ, Hrabinská 48, 737 01 Èeský Tìín, tel.domù:
558 736 019, tel.zam.: 558 330 602, e-mail: markovarikova@seznam.cz

14 -

KOMUNIKAÈNÍ ETUDY
Etudy o komunikaci ze ivota dneních mladých lidí.
KUK!, ZU Biskupská, Praha 1
Autor: soubor, reie: Ivana Sobková, hraje M+: 1+9.
Prostor: kukátko, hala, interiér. Délka: 35 min. Am
Spojení: Ivana SOBKOVÁ, U Václava 100/10, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, ¨
tel.: 775 290 874, e-mail: ivanasobkova@seznam.cz

14-D

NÌMÝ FILM
Trampoty partnerských vztahù v nìmé grotesce.
KUK!, ZU Biskupská, Praha 1
Autor: I. Sobková a soubor, reie: I. Sobková, scénografie: soubor,
hudba: Martin Krè, hraje M+: 0+11. Prostor: kukátko, interiér. Ad
Spojení: Ivana SOBKOVÁ, U Václava 100/10, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry,
tel.domù:, 775 290 874, e-mail: ivanasobkova@seznam.cz

14 - D RÙOVÝ PANTER?
Dalí z autorských inscenací Jiøího Jelínka a Jirky Knihy.
HUSA NA PROVÁZKU Brno
Autor, reie a scénografie: Jiøí Jelínek a soubor, hudba: Ondøej Havlík,
hraje M+: 3+0. Prostor: aréna, interiér. Délka: 60 min. S
Spojení: Jiøí JELÍNEK, Zelný trh 9, 602 00 Brno, e-mail: jura.jelen@seznam.cz
14 - D SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
DIVADLO V DLOUHÉ Praha
Autor: Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer, pøeklad: Jiøí Josek, reie: Jan
Borna a kol., scénografie: Jaroslav Milfajt, hudba: Jan Vondráèek, hraje M+: 3+0.
Prostor: kukátko, interiér. Délka: 120 min., S
Spojení: DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39, p.p.15, 110 15 Praha 1,
tel.: 224 826 777, e-mail: obchodni@divadlovdlouhe.cz
15 - D HUGO
Animovaná èernobílá groeska s prvky horroru, kde pojmy ztrácí své hranice.
TEATRO HUGO Semily
Autor: Jan Mocek a soubor, reie a hudba: Jan. H. Mocek,
scénografie: Hugo Boss, hraje M+: 3+2. Druh loutek: ploné, prostor: kukátko,
hala, interiér, max. 100 div. Délka: 35 min. A
Spojení: Pavel MARTINEC, 512 06 Beneov u Semil 234, tel.: 777 279 564,
e-mail: poje@seznam.cz

15 - D KOUZELNEJ MLEJN
Kolá veselých, lechtivých, tragických i kouzelných povìstí a písní z dob
pradávných.
STØÍPEK Plzeò
Autor, reie a hudba Ivana Faitlová, scénografie: Dáa Nesvedová,
hraje M+: 4+4. Druh loutek: spodové, maòásci, prostor: kukátko, interiér.
Délka: 50 min. A
Spojení: Ivana FAITLOVÁ, Kyjevská 49, 301 57 Plzeò, tel.domù: 377 447 197,
tel.zam.: 377 443 182, e-mail: divadlo.stripek@seznam.cz
15 - D LÉÈBA NEKLIDEM
Anglický èerný humor s loutkami i bez nich.
ÈMUKAØI Turnov
Autor: Saki, úprava, reie a scénografie: soubor, hraje M+: 1+2.
Druh loutek: maòásci, ploné, pøedmìty, prostor: kukátko, interiér.
Délka: 50 min. A
Spojení: Jaroslav IPSER, Jiráskova 121, 511 01 Turnov,
tel.domù: 481 323 467, tel.zam: 481 351 111
15-D

NASETO?!
Hrozný horor. Syrovì døeòovitý exkurz a do útrob.
SCÉNA Kralupy
Autor: soubor, reie a hudba: Radim Wolák, hraje M+: 6+7.
Prostor: kukátko, interiér.
Spojení: DS SCÉNA, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy n. Vlt. - Lobeèek,
tel.: 315 727 827, e-mail: scena@kralupy.cz

15 - D RICHARD III.
Jedna z nejtemnìjích Shakespearových historických tragédií.
KAPAR Praha
Autor: William Shakespeare, úprava: Milan Luke, Jakub palek,
pøeklad: Bøetislav Hodek, reie: J. palek, scénografie: Ondøej Nekvasil,
hudba: Petr Malásek, hraje M+: 8+3.
Prostor: kukátko, interiér. N
Spojení: Divadlo v Celetné, Celetná 17, 110 00 Praha 1, tel.: 224 819 431
16-D

V BLUDITI MÉHO SRDCE
Experimentální poezie ze vech koutù Evropy.
HOP-HOP Ostrov
Úprava a reie: I. Konývková, scénografie: soubor, hudba: Jablkoò,
hraje M+: 5+4.
Prostor: kukátko, interiér. Délka: 35 min. Am
Spojení: Irena KONÝVKOVÁ, Klínovecká 967/12, 363 01 Ostrov,
tel.: 776 080 097, tel.zam.: 353 300 550, e-mail: hophop.zus@worldonline.cz
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amatérský soubor
nezávislá skupina
statutátní divadlo

ZPRÁVA Z REGIONU

(pøesnìji ze ïáru nad Sázavou)

Dozvìdìla jsem se, e kulturní komise mìstského úøadu doporuèila kolám a kolkám,
aby omezily návtìvu divadla, protoe je to drahé...
Doporuèila jsem tedy, kdy ménì, aby nabízeli zaruèenou kvalitu, t.j. ovìøili si nabídku, shlédli pøedstavení atd. Na to prý není èas ani peníze. A pokud je pøedstavení dobré,
ale drahé, tak ho radìji neobjednají.
Jana Køenková

TRVALKY 2009
obèanského sdruení TATRMANI

SETKÁNÍ TATRMANÙ A JEJICH PØÁTEL (IV.)
Setkání vech sponzorù, spoluorganizátorù, dobrodincù a pøátel vekerého tatrmanského dìní - 20. listopadu v 11 hodin.
VÁNOÈNÍ SVÍCENÍ (V.)
Pøipravené rozsvícené svíèky v papírových pouzdrech roznáejí lidé po návsi, vytváøejí seskupení a cesty mezi nimi. Vzácné setkání vech se vemi - 24. prosince.

OSM

MINIRECENZÍ

DIVADLO V BOUDÌ Plzeò: ípková Rùenka (autor a reie T. Jere)
Pìkné marionety, schopnost souboru jimi ne jen ruèièkovat, ale jednat (tu jim mohou
závidìt i mnozí profesionálové), dynamický temporytmus (a na pøedlouhé pøestavby)
a spoustu, spoustu fórkù i kutílkovských technických udìlátek.
Ale právì v poslednì jmenovaném kladu je hlavní problém inscenace. Pro fór by si inscenátoøi nechali koleno vrtat a snad jim ani nevadí, e pohádka se pod nimi, za nimi a mezi
nimi prakticky ztratila. Zùstaly z ní útrky situací lehce potrhlých sudièek, opileckého, eroticky
neukojeného krále, jeho nerudné manelky, frackovité dcery, jejím jediným projevem je vztekání se, e nedostala dárky, a tupého prince, jeho musí Kapárek dostrkat a k pádu
na princeznu (náhraka tradièního polibku), aby se dalo tvrdit, e lidská láska (?) pøekoná
i nejhorí sudbu. Jaký vztah k tomuto (pouze vyslovenému) tématu má Kapárkùv spor
s vojákem o rolnièku (navíc de facto nedoøeený), tìko øíci.
Ké by tak Bouda dokázala vymýlet fóry, které rozvíjejí a obohacují dìj tématicky
relevantní, èili pøíbìh a téma pøedlohy, kterou si vybrala! Ale pøiznejme, e jako prvý dramatizátorský a reijní poèin mladého reiséra je to i tak dílko nadìjné.
DRAMATICKÁ KOLIÈKA Svitavy: Myi patøí do nebe (autor I. Procházková, reie
soubor)
Inscenace není bez problémù a bez rezerv - to bychom chtìli po prvé reii mladé
reisérky i souboru moc: rozdíl mezi nebezpeèným, ale ivoucím ivotem na zemi
a sladkým, bezpeèným, ale bezkrevným nebem není dostateènì dùslednì vybudován
v scénografii, loutkách ani akci: i zemì pùsobí jen hravì a nebe zas nepostrádá dramatiènosti, tyèe ve velkém koi, které tvoøí krajinu lesa, nejsou dùslednì vyuívány jako
pozemské prostøedí plné nástrah i dobrodruství (èasto se hraje spíe na pøedscénì),
podobnì jako nebe není dùslednì realizováno jen v peøinkách bílé látky, zakrývající tyèo-

vý les; myka a liák (maòáskové loutky) nejsou natolik kontrastovány velikostnì,
aby navozovaly napìtí nerovnováhy u v obraze. Není také jasné, zda filmy svých pøedchozích ivotù sledují oba hrdinové spoleènì èi zvlá, ba dokonce zda myka a liák vysloví své
pøání v pøítomnosti toho druhého, co fatálnì ohrouje pointu jejich znovusetkání na zemi a tím
i téma. Pøesto jde o inscenaci, kterou divák sleduje se zájmem a potìením, nebo jasnì cítí,
e inscenátoøi se se svým sdìlením ztotoòují celou svou osobností.
KLUBÍÈKO Napajedla: Poslechnìte, jak bývalo (autor I. Peøinová, reie A. Harník)
Svou inscenaci soubor zaloil na konfrontaci kramáøského pojetí srdceryvného pøíbìhu a pojetí tého pøíbìhu souèasným loutkáøským souborem. Vytvoøilo si k tomu arci
ponìkud absurdní situaci, kdy na zkouku souboru pøijdou s flainetem dvì zpìvaèky
z konce 19. století (?) - a hlavnì obì polohy dùslednì nekonfrontovalo. Stává se tak,
e zpìvaèky pøednáejí obsahovì vcelku neutrální pasáe na hranici parodického komièna, zatímco pøíbìhu zdánlivì se posmívající soubor naopak hraje nìkteré situace
ve váné dramatické, a pohnuté podobì. Výsledkem je, e spor obou pojetí se z hybného principu stává jen zdvojením, a støet plánù ztrácí svou funkci. Ve se jetì komplikuje tím, e inscenace má charakter hry se zpìvy, její jednotlivá hudební èísla jsou velmi
rùznorodá: jazzový song, dechovková lidovka, popové nápìvy , ani víme proè. Významové polohy se tak stírají - herecká poloha neprezentuje ani civil, ani parodii, ani muzikálové oddání se tématùm.
Na druhé stranì je tøeba pochválit, e soubor, aè mladý, umí s marionetami slunì
hrát, ani v øemeslných nárocích mizí snaha o sdìlení. Je tu øada dobøe vypracovaných
situací, soubor dokáe i dret vnìjí temporytmus; rezervy má v práci s temporytmem,
jen by pomáhal budovat významy a stavìt téma.
KYSELÉ RYBIÈKY ZU Chlumec nad Cidlinou: Jsou princezny pro draka? (autor M. Maatová, reie soubor)
Dva mladíci za asistence jedné sleèny odehrají tøi ze Ètyø pohádek o jednom drakovi
od Milady Maatové. Odehrají je s obrovskou chutí, s vervou, je nemá daleko k pøehrávání. el, vekerou energii soustøedí do prezentace sebe samých. Ony pohádky vak
nejsou zaloeny na rozmanitém, vzruujícím dìji s výraznì strukturovanou stavbou: to
ve je v textu jednoduché a opakující se základní schéma je jen variováno rozdílným
typem princezen - protivnou, ufòukanou, hodnou (a u Maatové jetì chytrou). Jestlie
dva mládenci (Maruku nepustí ani k roli princezen) hrají poøád jenom o sobì a své
energii, jestlie vechny jejich princezny jsou stejnì razantní, jako oni sami, musí nutnì
ji pøi druhé variaci zaèít stereotyp a nuda.
NENÍ TO ANI TO, ZU Turnov: Oidipus (dle øeckých bájí, reie R. Zemenová)
Tìí úkol, ne je vzorová antická tragédie, si soubor snad ani vzít nemohl. Sedm dospívajících dìvèat uchopilo pøedlohu po svém. Pøilo jim legraèní, jak vichni dìlali, co mohli,
aby se vyhnuli osudu a právì tím ho naplnili. A tak jsme vidìli legraèní pokus o vradu dítìte
a jeho odloení, legraèní vradu otce, legraèní incest s vlastní matkou a její smrt a nakonec
protagonistovo legraèní vypíchnutí si oèí pletacími jehlicemi. To ve s legraèními trubkovými
manekýny, doplòovanými hercovou rukou, obèas i herecky (legraènì).
Odjakiva tvrdím, e v divadle je moné vechno, staèí jen malièkost: dokázat to.
Snad by bylo moné i udìlat z jedné z nejvìtích svìtových tragédií komedii èi fraku.
Ale musel bych se dozvìdìt proè - èemu se inscenátoøi smìjí, co je tak smìného
na nejménì tøech zmaøených lidských ivotech, o dalích následcích nemluvì. A na tenhle

úkol soubor opravdu nestaèil: chybí sdìlený pøístup, postoj, názor, chybí i práce s loutkou (alespoò kdyby se loutky na sebe dívaly), chybí herecký výraz.
STAROST Prostìjov: Upír (autor V. Havlík)
Soubor pøedvedl to, co od nìj známe u léta: krásné staré øezbované marionety, s nimi
se hraje odkrytì pøed neurèitými novodobými kulisami (ani pro herce, ani pro loutky),
mnohdy tak, a strach jímá -neetrným mlácením do podlahy, bez naznaèení jednání,
vìtinou spí tak, e loutkoherec kontaktuje svým oblièejem druhého loutkoherce, zatímco loutka na zemi jen mává ruèièkou, take 90% sdìlení zùstává ve slovech. (Vím,
e se opakuji - ale opakuji se proto, e se opakují stejné problémy.)
Pak jsou tu problémy snad dílèí, leè nezanedbatelné: Proè ve zaèíná tryznou za právì
zemøelou majitelku panoptika a jaký to má vliv na hru samu, není jasné. Nijak nám ani není
sdìlen dùvod, proè se hraje odkrytì, take mùeme i musíme sledovat zároveò jak herce,
tak loutky: Co který plán znamená? Jak se vzájemnì ovlivòují? Nebo je odkryté vedení
tak samozøejmé a neplatí zde základní zákonitost divadla, e ve je v nìm znakem, který
nese urèitý význam? Pøidáme-li pokleslosti typu ena mu dala na mezi (pauza) kníku,
je tìké neodcházet rozladìn.

EST

MIDIRECENZÍ

ÈMUKAØI Turnov: Za kadým rohem jeskyòka (autor D. Weissová, reie R. Zemenová)
Bravurnì (snad a na nábìh k arièkám u jeskynìk) odehraný pøíbìh o Jeníèkovi s Maøenkou, Karkulce a Smolíèkovi, unikajícími pøed dobrotivou perníkáøkou, krotkým vlkem
a jeskyòkami, je jsou ve skuteènosti pojiovacími agentkami, má rezervy pøedevím v kompozici obsahové a temporytmické stavby, v ní vlastnì po celou dobou nedochází k ádnému
vývoji (napø. u dìtí, ani u ústøedních postav jeskynìk) a jen jsou aditivnì pøidávány dalí a dalí
motivy. Tím pak utrpí pøedevím pointa, v ní odhalení jeskynìk coby pojiovacích agentek
probìhne takoøka mimochodem, mezi øeèí, a stejnì samozøejmì pøijmou tento zvrat i dìti.
Dùsledkem je - i pøes obdivuhodnou dynamiku a návaznost bohatého dìje, uskuteèòovaného
dvìma hereèkami - zhruba od konce prvé tøetiny pocit jisté jednotvárnosti a zdlouhavosti
Necháme-li stranou logickou chybièku proè pojiovací agentky zklamanì odcházejí,
kdykoli zjistí, e dìti právì nejsou doma (chtìly je pøece jen unést? nadto pøed oèima
jejich matek?), jde o pozoruhodnì domylenou autorskou hru, naplnìnou herecky výbornì zvládanými gagy, slunou prací s maòásky a dnes ji obdivuhodnì dotaenou koordinací, díky ní dvì hereèky plynule zvládají bohatý dìj. Ono to toti - pøinejmením
pro dospìlého diváka - je také o tom, jak to ony dvì dámy krásnì zvládají.
KLIKA Praha: Liduka aneb Pøíbìh praské siroty (autor a reie H. Holubkovová)
Klika je soubor zpìvný a má rád peprné látky. Není tedy divu, e svou inscenaci sestavil ze staropraských písnièek, z nich se pokusil vybudovat pøíbìh o sirotì
(po svedené, oputìní a sebezavradiví matce), je urèena péèí prostitutek k lepí budoucnosti, avak rovnì svedena a oputìna, konèí jako její matka - ne sic skokem
z okapové roury, leè z mostu do Vltavy. Pøíbìh je vcelku odvyprávìn - jakkoli zùstává
pocit umìle smontovaného pásma popìvkù, z nich nìkteré motivicky trèí, vyboèují a dìlají
si nárok na vlastní (dále nerozvádìná a neukonèená) témata, jako je tomu u Aneky Bémové.
Není vak tématizován, reijnì po tématu akcentován, a bez zøetelného postoje inscenátorù
zùstává jen lineárním sledem pøíhod. Téma, smysl toho, co je nám pøedvádìno, chybí.

koda, e pidimarionety jsou vyuívány jen k pøicházení, postávání, poskakování jakoe
mluví a k odcházení (vím, e se opakuji - ale opakuji se proto, e se opakují stejné problémy),
a e se nikdy neobjeví ani náznak mizanscény - práce s prostorem a v prostoru, je by vytváøela nìjaké významy. Nesmyslné je uití maòáskù pro jediný obraz jen proto, e se s
nimi dá uplatnit efektní nápad se zabodnutým noem. Naprostým úletem je pak travestie
s hercem v dámských atech coby bordelmamá, ukazující k jedné z písní kramáøské
obrázky. A jaká máma èeká na Liduku, kdy jsme tu její vidìli hned na zaèátku zahynout
skokem z okapu?
NÌKDO, ZU Jaromìø: Ve dvì na hrukách II (autor a reie J. Maxymov, J. Holasová)
Sympatický, ale stále jetì nedotaený autorský pokus Jakuba Maksymova (ona dvojka
zde neznamená druhý díl, nýbr druhou verzi) zaujme pøedevím jevitním nápadem
zemìkoule, pohánìné lapacím kolem, na ní a kolem ní se dìj odehrává. S oním dìjem je to vak sloitìjí: Jeden z hercù by rád Zemi roztoèil, ale kdy slyí pøicházet
druhého, radìji zmizí. Druhý na ni umístí kostel a kolu a uvede ji do pohybu, naèe prvý
pøidává dalí a dalí budovy i s jejich obyvateli (nepøíli èitelnými pidimarionetkami): pasákem, zlodìji, policajty Nìkde uprostøed se objeví podivná postava zlostné babky,
která ve snaze ochránit své hruky pøed zlodìji zaèaruje hrueò, aby se z ní ádný zlodìj neodlepil. Na lep sedne i smrt a najednou se ukáe, e tento nenápadný motiv je
jádrem zápletky - by na konci o nìj vlastnì nejde. Výsledkem (patností lidstva?) je pøelidnìná, zastavìná Zemì, co cyklohybatele rozèílí, vechny stavby krom svých dvou
smete a odejde (?). Prvý prohlásí Vak já se doèkám! - a je konec.
Kdo je ten prvý? Jakési ztìlesnìní zla? Ïábel? Ale co je apriori zlého tøeba na tom,
e pasák z vyprahlé Afriky pole svou krávu pást se do liduprázdné (!) Asie? A je pøelidnìní následkem lidského zla? Vdy je pøedevím následkem èarodìjèina kouzla, je
postihne i smrtku. A kdo je ten druhý? Pøedstavitel dobra? Bùh? Jene onen snadbùh
se od zaèátku tváøí znaènì nevrle a onen snadïábel je vcelku sympatický, hravý a vlastnì
milý. A nepochopíme-li role obou hercù a jejich spojení s pøíbìhem, o èem to pak je?
O funkci dvou kosmonautù ani nemluvì.
RÁMUS Plzeò: Vánoce pro Beruku (autor Z. Vaíèková, reie soubor)
Soubor navázal na svou chvalitebnou døevní tradici angaovaných inscenací, usilujících postihnout aktuální témata. Chystají se líbezné rodinné vánoce, hlavnì mít napeèeno, nastrojeno, do toho pøijde syn s cikáneèkou a prohlásí, e se bude enit, malá holèièka
se tím vím snaí dohlédnout na televizní Brouèky, a to ve babièku rozèílí a televizi
vypne. A tak uprostøed napjatého slavnostna zaène rodina vyprávìt Brouèky po svém.
Ulechtilý zámìr, zajímavá mylenka, dobrý nápad Jene paralely mezi rodinou a Brouèky
pokulhávají, mnohdy jsou nezbadatelné, není jasné, proè èlenové rodiny v høe na Brouèky
pokraèují, i kdy nemusí, a hlavnì k èemu dolo - co je dùvodem závìreèné rádobykatarze
Narodil se brouèek. Nala rodina nìjakou novou spoleènou hodnotu? Pøijali cikáneèku s její
jiností? Pøizpùsobila se ona jinosti jich? (A v èem jsou vlastnì jiní?) Nebo snad opravdu
èeká dítì (aè její milý to vìrohodnì popøel)? Nebo vechny nakonec jenom spojil zapálený
vánoèní stromek? A napoøád a opravdu, nebo jen pro teï a formálnì? Tedy co je tématem
a co se o nìm øíká? Vìøím, e inscenátoøi to vìdí a chtìjí øíci - ale divák zùstává v nejistotì.
A budi poznamenáno na konec: Nechceme-li nazývat loutkovým jen to, co je nám
sympatické, pak ten, kdo ve Vánocích pro Beruku dokáe vidìt loutkové divadlo, musí
mít hodnì silné chtìní. Loutka - pøedmìtný znak tu toti není subjektem, nositelem jednání ani na vteøinku.

RARÁEK Opava: O Paleèkovi (autor K. Novák, úprava a reie G. Bernardová)
Malý chlapec a dìvèe odehrají Novákovu hru jen s drobnou pomocí dvou jetì meních
dìtí (mihnou se v rolích loupeníkù a trubaèù) a tatínka, skrytého za paravánem. Jejich maminka a zároveò reisérka, vzdìláním loutkohereèka, je vede k hereckému projevu
se vemi jeho atributy: výrazným pohybem i mluvou, gestem i hlasitostí. Nejde tu
o zdivadelnìnou dìtskou hru, ale rovnou o role, nadto v obtíné otevøené komunikací
s diváky. To jsou úkoly pro takto malé dìti nelehké: jejich emocionální pamì, schopnost
znovu a znovu rozívat motivace tak, aby vznikaly autentické situace, v nich budou i oni
pùsobit autenticky, je jetì omezená a tak hrozí, e bez nových impulsù upadnou
do mechanického pøedvádìní nacvièeného, je pak vyzní jako pøehrávání.
Opavtí se pohybují na hranì: z toho, e nejde o autenticky vznikající hru, nýbr reprodukci, zavánìjící pøedstíráním, je usvìdèuje napø. setrvalá pøekøièenost protagonisty
a jeho velká, momentální motivaci nepøimìøená gesta. Na druhé stranì dìti
a obdivuhodnì zvládají rozlehlý èasový prostor inscenace i komunikaci s diváky.
Pøesto dìj pohádky zùstává v pozadí a její významy nevyznívají dostateènì pùsobivì. Moná u kvùli naruení toho nejzákladnìjího, na èem tato pohádka stojí: maòáskový Paleèek (jediná skuteèná loutka v inscenaci) je tak velký, e velikostí své hlavy konkuruje
hrajícím dìtem; jakoupak pohádkovou vlastnost, jí by pomohl tátovi, nadchnul pana
krále a oálil loupeníky pak mùe mít?
SaVo Plzeò: ena, rùe, píseò, kost, kos, slavík (autor O. Wilde, úprava, reie
a scénografie D. Jandová)
Soubor Wildova Slavíka a rùi orámoval a prolnul plánem vztahù mezi samotnými
herci. Budoucí pøedstavitelka slavíka pokukuje po budoucím pøedstaviteli Frantika, ale ten,
zamilován do budoucí pøedstavitelky Adélky, otrhává lístky rùe (má mì ráda, nemá mì ) a kdy pak své vyvolené zbylý stvol daruje, tu to rozzuøí natolik, e se rozhodne vyøídit si
to se svým ctitelem hrou.
Jene O jaké víøe v lásku pak lze hrát? Proè vyzývá Adélka Frantika, aby jí pøinesl
rùi, kdy ho nesnáí, moná i nenávidí? A proè zamilovaná pøedstavitelka slavíka ene
svou postavu (alias sebe samu) na smrt, kdy ví, e její favorit nemá ádnou anci, a kdyby
snad, byl by to spí trest ne odmìna? Proè øíká Tak to je opravdová láska? - na rozdíl
od Wildovy dámy Adélka toti není koketa, ji Frantiek nedokázal prohlédnout,
ale od zaèátku do konce zlá megera. A v èem je rùe tak vzácná, e pro ni slavík obìtuje
ivot, kdy jsme hned v úvodu vidìli, e rùe je tu bìným spotøebním produktem?
Soubor rozehrál sloitou hru, její èetné motivy mu vak unikají, stejnì jako divákovi
unikají spojnice a paralely mezi plánem vztahu hercù a plánem Slavíka a rùe. Pomalu
se pøestáváme ve vztazích a souvislostech orientovat, zvlá kdy slavíkovský pøíbìh,
aspirující na tragické drama, je hrán marionetami silnì groteskními. ánr je zpochybnìn
i závìrem, v nìm se vztahy v souboru pøeskupí a na hranici fraky. Diváku, vyber si!

A JEDNA

MAXIRECENZENA KONEC

TATE IYUMNI Praha: Krvavé koleno (autor a reie soubor)
Inscenace je dokonalým dokladem toho, e zatímco ne kadá dobrá inscenace
pro dospìlé je dobrá i pro dìti, kadá dobrá inscenace pro dìti je dobrá i pro dospìlé.
Ba, e nás u ní otázka adresáta ani nenapadne.

Po pùsobivém úvodu, v nìm ve stínohøe (stejnì jednoduché, jako nápadité) probìhne hra na krvavé koleno, v domì pohasnou svìtla a následujícího rána se pøed ním
setkají dva automobily: do jednoho snáejí funebráci tøi rakve, z druhého vynáejí stìhováci krabice nových nájemníkù, mladých manelù - a pak u sledujeme pøíbìh o hrozícím
nebezpeèí, pøed ním nás mùe zachránit jen nalezení vlastního kumbálku, lusthausu
srdce, v nìm jsme bezpeèni pøed labyrintem svìta s jeho krvavým kolenem. Jako
v okouzlujícím dìtském modýlku se rozsvìcují a zhasínají okna domu, otevírají a zavírají
jednotlivé komùrky a v nich obèas i dvíøka nìkam dál, do kumbálkù, kam nám u není
dáno vstoupit.
Málokdy se vidí - a cítí - tak èisté napìtí z pøítomnosti tueného nebezpeèí, hmatatelného tajemství a nakonec i katarze: nebo závìreèný obraz, pohrávající si a s kýèem,
pøece do nìj neupadne a vyloudí slzièku snad v kadém citlivém èlovìku. Krvavé koleno
je nìný horor se spoustou pìkných detailù i dobrých, vìtinou dramaturgicky funkèních
fórkù (jedinou výjimkou jsou stínoherní zápisky zemøelé babièky).
Inscenace má i nìkteré dílèí rezervy, které zamilovaní pøíznivci odmítnou vidìt, nebo
objekt zamilování má pøeci jen klady, a má-li vady, jsou to vlastnì taky klady. Nicménì:
Od manelova pokusu vejít do sklepa (nìkdy po ètvrtinì) se inscenace zpomaluje - dìj
a jeho napìtí se toti nekomponuje jako gradovaná hyperbola, ale jen epicky lineárním
pøiøazováním dalích epizod.
Promìna manela v kocoura (jen proto, aby se dozvìdìl, kde je právì jeho ena) je
opravdu z jiné pohádky - a dosud i poté sledujeme bájeènou metaforu, v ní ve
a na pøízraèné krvavé koleno je z tohoto svìta a jeho odrazù v lidské mysli, ve je v
silách a na silách èlovìka a najednou po návtìvì u jedné ze sousedek nejene jsme
vputìní do kumbálku, který patøí jenom jí, ale najednou je tu i pohádková promìna
v kocoura a mluvící koèky.
Co jsou pro ústøední dvojici ona dvíøka kdysi nalezená a hned zase ztracená? - kdy
se nynìjí novomanelé coby dìti do sklepa ze strachu uchýlili, nic viditelného se tam
neudálo a stejnì tak není patrno, coe tehdy èi nyní, pùl roku po svatbì ztratili; nebo snad
Bìtuka podmínku nalezení kumbálku, toti mít nìkoho ráda a dret v ruce, co má
nejradi nesplòuje od samého zaèátku? A kdy u jsme u toho: bylo krvavé koleno novomaneli poraeno jenom pro teï, nebo jednou provdy, pro nì, pro tento dùm, nebo
pro celý svìt?
To jsou ale vskutku detaily, který nikomu záitek nevezmou. Tate Iyumni nejsou loutkovodièi par excelence. Ale jejich schopnost jednání obrazem (vèetnì marionet) èiní
z Krvavého kolena snad nejloutkovìjí inscenaci letoní Loutkáøské Chrudimi. (LR)
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