Ach, jak je to pohodlné! Nasadím si na hlavu, pøipnu na klopu èi pøilepím na tváø (na Fidlovaèce doprostøed èela) mikroport nebo strèím
za paraván mikrofon a nemusím se namáhat. Co na tom, e vypadám jako
maran? Co na tom, e mùj hlas procezený mikrofonem, zesilovaèem
a reproduktory zní jako z gramofonové desky a e divák ani nepozná, odkud pøichází a ke komu patøí?
Ach, jak je to výhodné, ba rentabilní! Vdy mùe pøijít dvì stì, tøi sta
nebo tøeba tisíc divákù a naplníme tak nejen ekonomický sen poøadatelù,
ale i svou kapsu. Co na tom, e zmizí vekerá èlovìèina, komornost èi intimita setkání, a e z jednotlivého diváka, jeho lze vnímat a jen mùe mít
pocit, e se obracíme právì na nìj, se stává pouhý flek v jednolité mase?
Vdy u televize nás sedí milióny a jak to funguje! Divák je èlovìk a èlovìk,
jak známo, si zvykne i na ibenici.
A lze jít jetì o krùèek dál. Proè si svùj reprodukovaný hlas rovnou
nenahrát a nevrátit se k praxi rozdìlené interpretace s reprodukovanou
nahrávkou - praxi, kterou jsme v loutkovém divadle tak dlouho vymycovali? Vidìl jsem onehdá takový pokus i v hereckém divadle: herci chodili,
mávali rukama, otevírali pusy a k tomu ly hlasy z reproduktorù. Bylo to
dokonale smìné - el proti zámìrùm oné spoleènosti (je byla arci ermíøská, co ji z èásti omlouvalo, nebo nevìdomost høíchu neèiní).
A proè vlastnì plýtvat silami na part obrazový? Nechme se rovnou natoèit na film èi video - to bude teprv pohoda! Pøijedeme, pøedáme zøízenci
kazetu èi cédéèko, nainstalujeme projektor, monitor nebo plátno, zasedneme a pak u jen knoflíkem budeme regulovat hlasitost, jas a kontrast,
pøípadnì rychlost posuvu. A co bychom jezdili? Poleme to rovnou potou
nebo e-mailem. A co tisíc divákù? Dejme si to na web èi to do televize, tam
to uvidí milióny. To bude divadlo!
Jen jedna malièkost se pøi tom vem ztrácí - ta, která dìlá divadlo divadlem a odliuje je od filmu, televize, rozhlasu, video èi audionahrávky: opravdovost a autenticita onoho èapkovského setkání èlovìka na jeviti
s èlovìkem v hlediti.
Léta spìlo divadlo k poznání, e je lepí i ménì dokonalá, ale autenticky
na jeviti vytváøená hudba ne sebedokonalejí nahrávka - a najednou
se z pohodlnosti, neschopnosti èi zitnosti vrátíme zpìt i v tom zdaleka
nejfundamentálnìjím - autentiènosti pøirozené mluvy?
Uèili mì vdycky, e èlovìk má dìlat jen to, na co staèí. A neumím-li
prostor umluvit...
Ludìk Richter
Pøes mikrofony, mikroporty jsme hlasy prohánìli jen jako moderátoøi
programù ve velkém sále, kdy bylo naím úkolem pøedstavit úèinkující
a sdìlit pár bìných informací, které se v takových pøípadech vyadují
od prùvodního slova. I pro starí áky vak bylo zapotøebí vyzkouet si,
jak do tìc -onù a -ortù mluvit. S techniky, kteøí zabezpeèují jejich provoz,
máme zpravidla potíe. Myslí si, e kdy jsou dìti vedeny k správné mlu-
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vì, je jedno, jestli budou mluvit do mikrofonu, nebo budou mluvit bez nìj. Vysvìtlovat,
e to jedno není, se mi u nechce, a tak jsme se na naí nedávné proslulé Zlaté loutnì mezinárodní soutìi v popovém zpívání - rozhodli, e pøes mikroport zkrátka mluvit nebudeme. Soutì probíhala v mením sále. A i kdy zpìváci zpívali na mikrofon, nae
ivé, moderátorské vstupy byly pøirozené a celé to popové hemení jaksi polidtily. Ozývaly se hlasy, e není dobøe slyet, a tak jsme li hlasy - tedy ty nae - prohnat do zákulisí,
rozdýchali jsme se, rozeznìli a hned to bylo lepí.
Jiným tématem by bylo v této chvíli upøesnit, objasnit, proè jsme do toho vùbec li ?
Nìkteøí kolegové by neli, jiní jsou tam èasto. Lakonická odpovìï - my jsme do toho li
a udìlali jsme dobøe.
Jinou zkuenost s vymoenostmi techniky máme s ivým Betlémem, který se stal
u nás v Tøinci té trochu módní záleitostí. Poprvé jsme v takovémto programu vystupovali s velkou nadìjí, e zaujmeme tématem samotným, výraznými pøedstaviteli Josefa
a Marie a zajímavými, dobovými kostýmy. Hráli jsme na velkém prostranství, bylo sice
sevøeno davem, ale dìtské hlásky pastýøù zanikaly. Kdo stál trochu opodál, neslyel,
natahoval krk, aby vidìl. Organizátoøi byli nespokojeni, e dìti není slyet. Já jsem mìla
za to, e textu není moc, e hraje více atmosféra, e pøíbìh vichni znají a mohou se tedy
více dívat ne poslouchat. Pøi odpoledním pøedstavení podstrèil technik jednomu pastýøi
mikrofon (ten si pak podávali) a téma se okamitì vytratilo. Kluci se pouchovali, pochechtávali a bylo. Vem kolem se to moc líbilo, inu vdy jsou to jenom dìti. Je pravdou,
e kolem 18. prosince jsme vichni trochu jiní, shovívavìjí a tolerantnìjí.
Kdy nás pozvali podruhé, rozhodli jsme se pro mikroporty alespoò pro postavy, které vedou dìj. I kdy bylo venku -15 dobøe jsme vechno nazkoueli a výsledek byl pøekvapující. Vichni, kdo mìli mikroport, vystupovali jako profesionálové, v dobrém slova
smyslu. Øíkali, e jim mikroport nevadil, naopak, e mìli jistotu, e je vichni slyí
a nemuseli se tedy snait mluvit hlasitì (pøece jen byly v souboru i mladí dìti s malými zkuenostmi) a mohli se v klidu soustøedit na sdìlení. Tøebae sdìlení mnohdy hlásavá, ta snesou obèas i trochu patosu...
Nikdy jsme nehráli s mikrofony èi mikroporty na jeviti pøi divadelním pøedstavení.
Snad jsem ani takové dìtské pøedstavení nevidìla. Daleko hrùznìjí mi pøijde playback,
kdy dìti otvírají pusu, sem tam se netrefí a celé je to nìjaké potrefené. Umìlé. Nepøirozené. Tak to taky ne.
Mluvíme-li dlouhá léta o dìtské pøirozenosti, technikou bychom jim mìli pomoci. Ne
je o pøirozenost pøipravit.
Marcela Kovaøíková
Mikrofon - odmalièka mám k nìmu a jeho rùzným formám respekt.
Mikrofon - to u nìco tenkrát znamenalo! Hrávaly jsme si na zpìvaèky, vyøvávaly
do vihadla a cítily se povznesenì. Dnes je tomu pøece jen jinak.
Na kole jsme se uèili, jak správnì tvoøeným hlasem obsáhnout prostor, divadelní
prostor. Slýchali jsme o mistrech hercích, kteøí hráli pro tøetí galerii a bylo je bez problémù
slyet. Dnes je tomu pøece jen jinak.
Technické monosti, obrovské hrací i hrací haly pro tisíce divákù, aby se ve zaplatilo a hned potom vyplatilo. Proè také makat na sto procent, kdy staèí pustit záznam
ze studia a jen tak klapat pusou?
Technika. Technika, která zklame, kdy to nejmíò èekáte nebo potøebujete... Ano,
také jsem si pod tlakem poøídila mikroport, abych byla slyet - venku. Na jarmarku nebo
pouti nebo jiné aspoò trochu smysluplné akci. Bavící se rodièe, a chci jak chci, nepøekøièím. Pøece se nebudou koukat na pohádku pro dìti s dìtmi! A dìti? Jen je tøeba spolé-

hat na výdr baterií, pohotovost zvukaøe, e vèas zvuk stáhne, ne zaènou reproduktory
kvílet a øvát, jen se k nim trochu pøiblíím a potom tøeba, e nezaène pret... Pravda je,
e nemusím takové venkovní nabídky pøijímat a hrát jen uvnitø, svým hlasem, nezkresleným, v prostoru, který zvládnu.
Budu se muset nad sebou zamyslet. Nemám ráda mikrofony.
Jarka Holasová

ÈEMU ØÍKÁME POHÁDKA?
(reakce na èlánek Jaroslava Formánka Dìti se vlkù nebojí v Respektu 2010/5)

Z èlánku pana Formánka jsem pochopila, e pohádky vytváøí iluze a reálný svìt
je nìco docela jiného. A to je podle autora patné. Dovolte názor. Napsat, e pohádky
tvoøí iluze, je stejné jako øíct, e náboenství je opium lidstva. Materialistické a velmi
racionální stanovisko.
Pohádky jsou podobenství. Není to záznam reality Mají dvojí význam. Symbolický
o boji dobra a zla kadého èlovìka v sobì a prak tický o boji dobrého èlovìka se zlem
ve svìtì. Obojí je dùleité pøedat dìtské mysli v jednoduché formì. Neøíkám líbivé,
ale pravdivé (vèetnì smrti) a srozumitelné. Po staletí v pohádkách nakonec dobro
vítìzí a je odmìnìno, protoe je tøeba, aby i v ivotì vítìzilo. Lidé se nerodí dobøí
ani zlí. Uèí se to. Pokud se odmala budou uèit, e dobro prohraje, co si z toho odnesou do ivota? Dobro zpravidla nebývá odmìnìno materiálnì, ale e s poctivostí
nejdál dojde a na kadého jednou dojde, platí, co jsou lidé lidmi.
To vechno je v klasických pohádkách obsaeno. Proto je mùeme èíst po generace znova a znova. Chcete dìtem brát nadìji? Jak vy øíkáte - iluzi? Kde pak vezmou
sílu, aby se zlu postavily, a budou dospìlé? Budou prostì ít s vìdomím, e dobro
prohrává, a to je realita, se kterou se nedá nic dìlat. Nechci hodnotit pøedstavení
o jáchymovském pekle, nevidìla jsem je, ale myslím, e podobnì jako ve starých
pohádkách by dobro mìlo zvítìzit, nebo tomu pak neøíkejte pohádka.
Lucie Svobodová
Chci vìøit, e inscenace, zmiòované v èlánku Dìti se vlkù nebojí, mají kvality,
o nich píete; zatím jsem je nevidìl a tìím se na nì. Co ponìkud nahlodává jeho
pøesvìdèivost, jsou nìkteré chybné termíny a povrchní teze, které uvádí.
Je, bohuel, pravda, e za dìti mluví vìtinou dospìlí: oni urèují, na co dìti pùjdou a na co ne i co se jim líbí a co je pro nì dobré. Pravda je i to, e dospìlí jsou
pøi svém úsudku mnohem konvenènìjí a úzkoprsejí - mnohdy proto, e pøedstavení
pro dìti nevnímají jako diváci - jsou jim (v lepích pøípadech) pouze pøítomni
a zaznamenávají jen vnìjí pøíznaky: bohatost výpravy, mnoství hercù, jásavost hudby
a nevyboèování pøíbìhù z navyklých kolejí nebo jetì èastìji známost titulù, na nì
dìti vedou. Pravda také je, e dìti jsou takovými dospìlými (vèetnì divadelníkù) vìtinou podceòovány, nejsou povaovány za partnery, nýbr za hlupáèky, na nì nelze klást ádné nároky, a pro nì je dobré cokoli, vèetnì pøiilávání a pitvoøení se;
kdy dìti tleskají do rytmu a nepøetritì se smìjí, je to znamením dobrého divadla.
(Jiná vìc je, e za netradiènost, alternativnost èi nekonvenènost se mnohdy schovává neschopnost vybudovat tvar a místo toho, aby inscenátoøi vytvoøili nìco, co by
dávalo smysl, jen vrí naschvály a nekonzistentní klipovité epizody.)

Problém ale spoèívá v chápání termínu pohádka a v tvrzeních o ní. Pohádku nedìlá
to, e si postava nasadí vlèí hlavu - to je metafora (vìøím, e dobrá), díky ní vak pohádka z jinak reálného pøíbìhu ze ivota jetì nevzniká.
A u vùbec není cílem pohádky vytváøení iluzí a astný konec. Pohádka pùvodnì
vùbec nemíøila k dìtem; vyprávìli si ji dospìlí a ti nemìli ádný dùvod zakrývat si pravdu
o tom, jaký ivot skuteènì je, a vytváøet si o nìm iluze. Jen ho nemalovala v realistických
obrazech, ale modelovì zachycovala archetypy ivotní reality: drak je archetyp animálního, èarodìjnice lidského zla, princezna je ideál krásy, dobra a ádoucnosti, vrcholná odmìna a zároveò znak dospìní hrdiny, jen jí získá, král je garant zachování øádu svìta
(království), jen musí najít nástupce, princ èi chudý chasník je pøedstavitelem odvahy,
chytrosti a hlavnì dobroty (èi si alespoò umí odpovídající pomocníky najít - co svìdèí
pøinejmením o jeho dobrém úsudku), který zajistí nápravu vychýleného èi ohroeného
øádu, atd. atd.
Není ani pravda, e konstantou pohádky je, e vechno dobøe dopadne. I kdy necháme stranou drastické konce záporných postav (upálení, rozètvrcení, hození do studny
èi v sudu do moøe, rozsápání zvíøaty, ukrcení hady...), které mùeme z hlediska hlavních postav povaovat za dobré, zùstává nezanedbatelné mnoství pohádek, svìdèících
o opaku. Kohoutek a slepièka konèí slovy: ...vodu nesla kohoutkovi. Ten vak byl ji
zaduený. Rychlá pomoc, dvojnásobná pomoc! (záznam akademického spolku Slavia,
víceménì totoný s Erbenem i Nìmcovou). Poslední vìta lidové pohádky Chaloupka v lese
(z Vysokomýtska) zní: I popadla babièka sekyru a dala Kaèence do hlavy. A neastná
Zazdìná paní na Telèi uzavírá: Co jest po sukni sobolové, kdy jest tìlo okousané?
A vypustila dui. Jsou to stereotypní astné konce?
Pohádkový svìt opravdu nemusí jen vytváøet iluze. On to ani nedìlá. Mùe pøipravovat dìti na ivot, jaký panuje v dobách, kdy za divadlem spadne opona. Ale je-li pohádkový, musí to dìlat jinak ne ztváròováním pøíbìhù ze ivota - dìlá to archetypálností
svých obrazù, jim dìti dobøe rozumìjí.
Podstata pohádky je prostì v tom, e jde o pøíbìh vymykající se realitì moného (kouzla, fantastické postavy, mluvící zvíøata, rostliny èi pøedmìty, nadsazená míra nìèí hlouposti nebo chytráctví...) a vypravìè i posluchaèi vìdí, e jde o fikci, jí nemá být vìøeno
jako otisku skuteènosti; proè by jinak pohádka poøád dokola posílala svùj pøíbìh
za devatero hor a desatero øek, do èasù, kdy z nebe padaly koláèe, proè by sama
sebe zpochybòovala úvodním rèením bylo - nebylo a závìreèným byla tam papírová
zem a propad jsem a sem...?
Problém je zøejmì v tom, e v èlánku je termínem pohádka oznaèováno jakékoli divadlo pro dìti. Ve výsledku se termín pohádka vìtinou stává jen vágním oznaèením pro nìco
neuvìøitelnì naivnì optimistického a hloupého a nakonec je tak oznaèována kadá ducha a smyslu prázdná takaøice, která se dìtem pøedkládá.
Nepsal bych o tom, kdyby to nebyl jev tak bìný - a zavádìjící. Lze to povaovat
za malichernost a hnidopiství. Ale k èemu jinému jsou slova a zvlá termíny, ne abychom se jimi domluvili - co lze jen tehdy, pouíváme-li je v tom významu, který mají.
Jinak mohou být pomýlené i závìry, je pomocí nich sdìlujeme.
Ludìk Richter

BLÁHOVÉ POHÁDKY

Na motivy Bramborových øádku Carla Sandburga napsali Blanka
a Karel efrnovi
1.
Slepý Brambora se usazuje a pøipravuje si housle a hrníèek na milodary: Dneska je takový dobrý astný den a proto se tu urèitì zastaví hodnì lidí.
zpívá:
Dlouhé ui
fousy
hlava tlapky
ocásek
A to vecko bylo provedeno jakoby z d i a m a n t ù které dávaly dohromady podobu usmìvavých zajícù. A kdy jsem hrával na tuhle jakoby
harmoniku ty skvìlé kousky, které mìli lidé tak rádi tak jsem se jich mohl
dotýkat, i kdy jsem je vlastnì nikdy nevidìl koneèky svých prstù.
zpívá:
Barevné obzory a svìtlo
výhledy dodaleka a èas
Èas, který øíká mi
øíká u chvilièku
paáèku zajíèku...
Bláa:
2.
Brambora:
Bláa:
Brambora:
zpívá:

Slyím, co hraje, ale je to jakoby ze sna. A ta tvoje h a r m o n i k a u
taky vypadá jako bejvávalo, bejvávalo dobøe.
Vzali mi je. Kdy jsem se nedíval. Zajíci... U ta moje h a r m o n i k a
není, co bývala. Ale zase toho ví víc, ne kdysi vìdìla.
Mohu pro tebe nìco udìlat?
Udìlám to sám.
Dneska je dobrej astnej den
koòadry zpívají
Dneska je dobrej astnej den
do oèí se dívají
Dneska je astnej den
koòadry zpívaj
Dneska je astnej den
do oèí sýkorám se dívaj
do oèí
do oèí
do oèí ...jestli tam nìco pøeskoèí
Dneska je dobrej astnej den...

3.
Bláa:
Brambora:
Bláa:
Brambora:
Bláa:
Brambora:
Bláa:
Brambora:
Bláa:
Brambora:
Bláa:
4.
Zpìv:

Iva:

Lída:
Brambora:
5.
Lída:
Brambora:

Je ti pìknì?
Je.
Na co má tenhle hrníèek s poklièkou?
Ten je pro hráèe baseballu. Postaví se na tøi kroky ode mnì a hází. Kdo
nahází nejvíc, bude mít nejvíc tìstí.
A tohle vìdérko?
Má ve dnì díru. Dá tam niklák a on vypadne zase ven. To mám pro ty,
co mi chtìjí dát niklák a potøebují ho zas zpátky.
A tahle obrovská smaltovaná vana?
Jednou pøestanou mít peníze cenu a pak bude kadý rád, e je bude mít
kam vysypat.
Nestmívá se u?
Kdy øíká...
Tak pùjdem...
Obèas se objeví ...na nebi ...na èerným nebi
melounový mìsíc...
Trvá to jen mik... okamik... nikdy mìsíc...
Trvá to jen mik... okamik... jen nìkdy vzácnì mìsíc...
Kdy má mìsíc zelený okraj s èervenou duinou zevnitø a v èervené
duinì èerná semínka, pak mu v Ertepelsku øíkají melounový mìsíc
a èekají, e se nìco stane. Byla u noc a právì zalézal za mrak melounový mìsíc, kdy za Slepým Bramborou pøila Lída Lazarová. Pøiel s ní
pavián Prosáèek a tygr pekáèek. Vedla je na rùové òùrce.
Vidíte, e jsou v pyamu. Dneska s vámi budou spát a zítra je vezmete
s sebou do práce jako talismany pro tìstí.
Jak to e pro tìstí?
Nosí tìstí. Udrí vám tìstí, kdy máte tìstí a nebo zmìní vae ne
tìstí ve tìstí, kdy to tìstí nemáte.
Slyím tì a píu si tvoje výklady za ui.

Zpìv:

Nosí tìstí v netìstí...
to tìstí v netìstí udrí
udrí ho...
Kdy netìstí klepe na dveøe
e chce odejít...
tak propustí ho...
To tìstí bledìmodré, to tìstí
To tìstí, dnes tmavomodré
to tìstí...

Blanka:

A tak nazítøí ráno, sedìl u poty se slepým Bramborou pavián Prosáèek
a tygr pekáèek.

Toth:
Jana:
6.
Pavla:
Anna:
Toth:
Krutibrko:
Pavla:
Anna:
Zpìv:

Vypadali jako vycpaní, tak byli hodní.
Vypadali jako udìlaní ze døeva a nalakovaní.
Oèi pavijána Prosáèka se toulaly v nesmírných dálkách.
Tygru pekáèkovi koukal z oèí hlad.
Jel kolem ve svém velkém uzavøeném automobilu Krutibrko, výrobce
patentních dímaèek na aty. Krutibrko, krutibrko...
Stát!
Nejdøíve pohlédl do oèí paviánu Prosáèkovi a spatøil nesmírné dálky.
Pak pohlédl do oèí tygru pekáèkovi a spatøil HLAD.
/:Díváte se na nì a vidíte je...:/
/:i já se dívám a zpívám a nevidím je...:/
/:Sledujte, co øíkají jejich oèi:/
i já se dívám a vnímám
jen jejich SRST...

7.
Krutihlav:
Iva:
Blanka:
Brambora:
Blanka:
Brambora:
Blanka:
Iva:

8.
Brambora:
Pobera:
Iva:
Zpìv:

Jeïte dál.
Za ètvrt hodiny jel po hlavní tøídì mu v montérkách.
Kde je hliníkový pekáè?
Tady.
Aha! A kde je pocínovaný døez?
Tady!
Aha!
Mu v montérkách vzal lopatu a zaèal vyhazovat z koleèka
do hliníkového pekáèe a pocínovaného døezu støíbrné dolary. Pak hodil
lopatu do koleèka a odjel s ním po hlavní tøídì. V ten veèer v est el
kolem Velký Pobera.
Musím dnes veèer odnést domù plný pekáè støíbrných dolarù a plný døez
støíbrných dolarù. Nepostaral bys se o paviána Prosáèka a tygra pekáèka?
Ano, mohu.
A postaral se.Pøivázal jim na nohy støíbrné òùrky a zavøel je do kùlny.
Pavián Prosáèek usnul mìkkce
ma mìkkém hnìdém uhlí
v severním konci kùlny
A kdy usnul
mìl jeho oblièej
výraz nesmírnì vzdálený
Tygr pekáèek usnul tvrdì
na tvrdém èerném uhlí
v jiním konci kùlny

A kdy usnul
mìly jeho øasy v sobì cosi hladového...
Jana:

Talismany pro tìstí nevydrí dlouho.

9.
Péa Kytka a cvrèek
Pepa Blecha: Péo, proè se dívá na mìsíc skrz prsty a pod rukou a pøes rameno?
Péa:
Pepo Blecho! Zapískej nìco veselého. Kdy píská, vyene mi vechny
brouky z hlavy. Pepa Blecha je slavný lezec, leze po mrakodrapech
na vlajkové stoáry a na tovární komíny. Je mùj nejlepí kamarád.
Vypravìè:
Péa Kytka rostla a hledala tìstí. Bylo jí estnáct a byla dìvèe jako lusk.
Rostla a pídila se po tìstí a tak sbírala kdeco... Kdy tu se stalo nìco zvlátního! Cestou na potu nala Péa zlatohlavého cvrèka dolarové barvy.
Péa:
To je ale tìstí!
Pepa Blecha: Péo Kytko, nenos ho. Zlatohlavý cvrèek dolarové barvy není obyèejný
cvrèek, má v sobì kouzlo!
10.
Cvrèek:
Baxa:

Zamiluje se a po ui do prvního mue, kterého potká, co bude mít
ve svém jménì písmeno X.
Tìí mì velice, jsem Silax Baxa, potovní úøedník.

Zpìv:

Cvrèek, cvrèek,
cvrèek podivnej ...

Vypravìè:

Axenbax:

Silax Baxa pak chodil est nedìl v jednom kuse s Péou Kytkou. Chodili
spolu na tancovaèky, jezdili na sena se ebøiòákem, na výlety a na zábavy.
Potká teï mue se dvìma X ve jménì, ztratí pro nìj hlavu a zamiluje
se a po ui.
Tìí mì, e vás poznávám, jsem øeditel koly pan Fricek Axenbax.

Zpìv:

Cvrèek, cvrèek...

Vypravìè:

Pan Axenbax pak chodil po est nedìl v jednom kuse s Péou Kytkou.
Chodili spolu na tancovaèky, jezdili na sena se ebøiòákem, na výlety
a na zábavy.

Cvrèek:

11.
Brambora:
Péa:
Cvrèek:

Proè s ním v jednom kuse chodí? Vdy má jednu nohu vìtí ne druhou?
Má v sobì kouzlo, nemohu si pomoci.
Potká-li teï mue se tøemi x ve jménì, musí se zamilovat a po ui.

Zpìv:

Cvrèek ....

Sixbixdix:
Vypravìè:
Brambora:

Smím prosit? Jméno mé - Jakub Sixbixdix.
A po est nedìl pak spolu v jednom kuse chodili. (tancují...)
Proè s ním v jednom kuse chodí? Ten batí jenom muziku.

Péa:
Péa:

Nemohu si pomoci! (v divokém tanci ztratí cvrèka...)
tìstí je fuè! Kam jsem to jenom vlastnì chtìla jít? Á - na potu! Prosím,
podíval byste se pane Silaxi Baxo, jestli tu není pro mì dopis? Tøeba
od Pepy Blechy?

12.
Baxa:
Péo, dnes ne, ale Slepý Brambora tu má telegram.
Péa volá k tyèi, po které se vyplhal Pepa Blecha: Haló, haló, haló! Jsi tam? Pepo!
Pøijï dnes veèer k nám, mám zas brouky v hlavì. Zapíská a vyene je...
Bláa:
Trochu chladno, ale krásnì, viï Bramboro? Nesu ti telegram.
Brambora:
Pøeèti mi ho, prosím tì.
Bláa ète.
Brambora:
Ale!!! Sedni si a poslouchej.
Pss - T, Pss - T, Pss - T
To dìlají pacièky lutých rùièek. To kdy se popínají nahoru, dolù a kroutí
se, dive nespadnou.
13.
Jindra Handrka a palèáky
Vypravìè:
V lednu bývá nebe úasnì blízko, kdy jdeme po polní cestì a obrátíme
tváø k obloze. V takové noci vypadají hvìzdy jako... A právì taková noc
byla, kdy el Jindra Handrka polní cestou za Zuzkou Lenochovou.
Jindra:
Nebe mi sestoupilo a k nosu.
A kdy teï povím /:tisíc ípaných típancù:/
není to tak tiplavé jako tenhle
studený vítr a mráz.
Jak jste hodné, palèáky,
e mi høejete prsty...
zvuk vìtru - muzika
Dìkuji palèáky, e jste mi zahøály nos. (shodí palèáky, ty se osamostatní
a ijou jako loutky u jeho nosu) Vy moji kamarádi, jestlipak víte, co to tady
mám pod levou rukou? Není to mandolína, není to foukací harmonika,
ani tahací, ani housle to nejsou...
14.
Jindra:

15.
Zuzka:

Je to kytara. panìlská, prýmovní, portovní kytara - a je pro mì ! A tak - posloucháte mì palèáky? - kdy byla kukuøice vyloupaná a vechny brambory vykopané, strèil jsem si do kapsièky osm a pùl dolaru. A øekl jsem:
Pane, pøedmìt, který si hodlám koupit dnes veèer u vás, je ta vìcièka támhle
ve výkladì. A tu panìlkou, prýmovní kytaru dnes vezmu s sebou
k Zuzce Lenochové, abych jí mohl zazpívat serenádu. (vítr - Jindra zachraòuje kytaru nasazuje si palèáky...) Ach jo, ach jo, vdy tohleto je dùm
Zuzky Lenochové. A co teï, palèáky, mám si vás sundat? To mi ruce
promrznou a nebudu moct hrát na kytaru. Tak budu hrát v palèácích!
Jestli si mì chce vzít, zahrej mi pod oknem, v zimní noci, v pletených
palèácích...

Zpìv:

Tahle panìlská prýmovní
portovní kytara
ta pøinese tìstí
pøes léto, pøes podzim
pøes zimu
do jara
Mít piáno na hraní
doma se hodí
vak tahleta
panìlská, prýmová, portovní
na cestì
líp mì doprovodí...
se Zuzanou Lenochovou
se Zuzkou Lenochovou
se Zuzankou Lenochovou
se Zuzanou Lenochovou
se Zuzkou Lenochovou
se Zuzankou Lenochovou
co má modrý voèi divoký ...

16.
Rùenka Èervená a budík
Bláa:
Letí si rád ty mosazné ozdùbky?
Brambora:
Ano. Kdysi tu bývali diamantoví zajíci, ale ukradli mi je, kdy jsem
se nedíval. Odvezli je daleko. Bùhví, kde jsou?
Bláa:
To je smutné.
Brambora:
Ale ví, e píou? K èemu mít na nohou palce, kdy nemíøí tam, kam
chcete? - vai zajíci.
Zpìv:

Zítøek nikdy nedohoní vèerejek,
vdy vèerejek zaèal o tolik døív...

Brambora:
Bláa:
Brambora:

Zdá se, e u je celý duben za námi.
Veliká bílá oblaka válejí sudy po nesmírném bílém nebi.
Povím ti tedy honem jednu dubnovou pohádku.

17.
Brambora zpívá: Rùenka Èervená byla roztomilá dívka.
V oèích mìla dobnovou oblohu.
Jednoho dne, kdy byla jetì velmi mladá,
seznámila se s panem Kandou.
Slíbil jí, e si ji vezme.
Rùenka:
I já jsem mu to slíbila.
On vak odeel a oenil se v
daleké zemi s cizí dívkou.

Brambora:
Rùenka:

Brambora:

18.
Brambora:

Rùenka:

Brambora:
Bláa:
Brambora:
Rùenka:
Brambora:
19.
Rùenka:
Brambora:

Rùenka:

Potom dalího dne, kdy byla jetì mladá,
pøíel pan Nejvý.
Pan Nejvý! Byl taneèník!
Cestoval od mìsta k mìstu.
Slíbil, e si mì vezme.
Taky jsem mu to slíbila.
Odjel vak do jiného mìsta. Pak do dalího.
Pak se oenil s jinou enou a potom jetì s jinou.
Rùenka Èervená proto zapomnìla
na slib, který jí dal pan Nejvý, ten taneèník.
Pøítí, který se naskytl,
se jmenoval esák.
Byl to dost bezstarostný chlapík,
ten pan esák.
Dal sice Rùence slovo, ale sliby plnil pozdì.
Kdy mìla být svatba v úterý,
pøiel a ve støedu. Kdy mìla být v pátek,
pøiel v sobotu.
A tak svatba nikdy nebyla.
A tak svatba prostì nebyla.
Posly, Bramboro, ta tvoje pohádka je velmi rozèilující!
Rùenka Èervená si proto øekla:
Vydám se teï do svìta na zkuenou! Najdu vechny manelky tìch
muù, kteøí mi dali slovo. Snad mi øeknou, jak se drí dané slovo.
Nabalila si zavazadlo. A byla tak nabalená, e jí zbylo místo jen
na jedinou vìc.
Co teï? Mám si vzít budík nebo zrcátko? Rozum mi radí - zabal budík
(bude stále vìdìt, jestli není pozdì...) Jene srdce mi øíká - vezmi zrcadlo (abys vìdìla, jestli jsi jetì dost mladá).
Nakonec se rozhodla, e si vezme
budík, protoe jí to poradil rozum...
Vyla z domu, udìlala pár krokù a vrátila se zpátky...
Pøece jen poslechnu srdce, vezmu zrcadlo. ...
Jít bez budíku, to není rozumné...
Ne, vezmu zrcadlo...
Ale budík budu potøebovat!...

Bláa pøeruí èinnost Rùenky: Posly, to tu zùstane sama, na rozpacích mezi
budíkem a zrcátkem?
20.
Rùenka:

Achm, dìkuji. Asi poèkám. Rozhodnu se, jak se rozhodnout. Jsem jetì

Brambora:
Bláa:

dost mladá a dokud jsem mladá, budu si své rozhodování rozhodovat
sama...
Tenhle pøíbìh se moc hezky povídá, kdy u je duben za námi.
Dneska veèer jsi se ale rozpovídal!

Brambora zpívá: Zítøek nikdy nedohoní vèerejek...
Bláa:
Brambora:

Nìjaká divná pohádka.
Jako ivot sám.

21.
Jiøinka Rùová a Buchta fotbalista
Bláa:
ivot je jako léto...
To nám jednou v èervenci brzy z veèera
eptalo listí a mìkká záøe mìsíce,
který právì vyel, se linula na zem,
jakoby mìla co øíci i do epotu listí!
Brambora:
Kdy je takový veèer jako dnes,
má kadý strom mìsíc jenom pro sebe,
a kdy se vyplhá do korun tisíce stromù,
natrhá si tisíc mìsícù.
zpívá:
To nìkdy mìsíc na cestì domù
usedne ulehne v koruny stromù
To kadý strom mìsícem ve tvých vlasech
je okouzlen
Mladý mu v údolí Ohé v údolí
plném pávù a ab kde krásní pávové
s Jiøinkou Rùovou ohé v údolí
mladý pán je paf kde áby tajemné
s Jiøinkou Rùovou v zlaté kostky
cítí se ponìkud poblouznìn hrají..
22.
Buchta:
Jiøinka:

Jiøinko Rùová, nela byste se projet do toho zvlátního údolí, kde
vdycky pøed detìm povykují pávi a kde po pùlnoci áby hrají v kostky
se zlatými kostkami?
Kdy myslí, fotbalisto Buchto?

Brambora zpívá: To nìkdy mìsíc...
Jiøinka:
Sbor:

Buchto, vylez tam a dones mi ten mìsíc...
Kdy slezl dolù, podal dívce støíbrný
klobouèek plný broskvovì rùových perel...
Poloila ho na zadní sedadlo v autì,
aby byl v bezpeèí a jeli dál.

Brambora zpívá: Ohé v údolí...

Rùenka:
23.
Sbor:

Jiøinka:
Buchta:
Jiøinka:
Sbor:

Pøines mi tenhle, Buchto...
A kdy tentokrát slezl dolù,
podal jí zlatý krouek s krvavì rudým
podzimním listím.
Poloili ho na zadní sedalo,
aby byl v bezpeèí...
Buchto, ty jsi na mì takový hodný.
Nesu ti egyptský náhrdelník zamrzlý v diamantových pavuèinkách.
Ty jsi úplný poklad , Buchto!
Poloili egyptský náhrdelník na zadní sedadlo, aby byl v bezpeèí.
A pak chvilku poslouchali, jak áby hrají zlatými kostkami v kostky.
A kdy na konec uslyeli povykovat pávy, vìdìli, e se schyluje
k deti a jeli domù.

Brambora zpívá: Rùenka Èervená byla roztomilá dívka
v oèích mìla dubnovou oblohu
v oèích mìla dubnovou oblohu
Jednoho dne kdy byla jetì velmi mladá
øekla si - já sama íti nemohu
sama íti nemohu
Seznámila se s hezkým panem Kandou
slíbil jí, e si ji vezme
i ona mu to slíbila
On vak odeel a oenil se se zrzavou dívkou
já bych radìj nebyla, pravila
já bych radìj nebyla
Rùenka Èervená
Posléze
to byla jetì stále mladá
poznala pana Nejvýe
nejdelího taneèníka Nejvýe
On se stále vytahoval
take na nìj vzhlíela
stále výe, výe a nejvýe
(byl to bidlo, dlouhé bidlo)
Slíbil jí, e si ji vezme
i ona mu to slíbila,
ale i on utek s nìjakou divnou zrzavou enskou
já bych radìj nebyla, pravila
já bych radìj nebyla

Rùenka Èervená
Potøetí
to byla jetì stále mladá
/: potkala pana esáka :/
Byl to bezvadnej chlap
ale pøiel vude pozdì
Jednou mìla být svatba v úterý
/: pøiel ve støedu :/
kdy mìla být v pátek
pøiel v sobotu
øek, já to jinak nesvedu
Slíbil jí, e si ji pøesto vezme
/: i ona mu to slíbila :/
ale pak se tam zas objevila nìjaká zrzavá enská
a svatba zase nebyla
já bych radìj nebyla , øekla
Rùenka Èervená...
24.
Bláa:
Brambora:

A dál?
Dál u jenom to, e kdy se k ránu vrátili domù, tak vzadu v autì nebylo
NIC. Jenom tøi pomeranèe pomeranèové barvy,které mìly neobyèejnì,
ale opravdu neobyèejnì sladkou chu.
Vyskoèí tøi dìti - tichou potou: Chi,chi, chi
Bláa:
A to je vecko?
Brambora:
No a a ty dìti vyrostly, tak jim potom vyprávìli, jak to bylo, kdy tenkrát
vyel ten pozoruhodný melounový mìsíc...
Bláa:
A øekli jim vechno?
Brambora:
Vechno ne...
zpívá:
Óhé v údolí...
Vyskáèou zajíci, nesou dopis a balíèek
Bláa:
A já tu pro tebe nìco mám!
Brambora:
Copak?
25.
Bláa:
Brambora:
Bláa:
Brambora:

Dopis. A balíèek.
Tak èti.
Co je daleko, je daleko. Co je blízko, je blízko. Ale nejlépe je doma, kde
hraje starý Brambora na svoji harmoniku. - Vai zajíci
To je dneska den!

Sbor zpívá:

Dneska je dobrej, astnej den...

KUDY CESTA NEVEDE:

PØIILÁVÁNÍ NA DÌTI
aneb ÈÍM JEN TO SPLÁCHNEME
Vypravìè:

To v jedné malièké chaloupce bydlela chudièká vdova a její dceruka.
Maminka mìla dceruku tak ráda, e by jí modré z nebíèka snesla,
a dceruka by pro maminku do samého pekla skoèila.
Maminka:
Dcerunko, holèièko moje. Potøebovala bych nasbírat hrneèek jahùdek
na kaièku.
Dcerka:
Mamineèko, pro vás vecièko na svìtì. Vezmu si hrneèek a u bìím.
Maminka:
Ale cupitej pomalièku, aby sis neublíila.
Dcerka sbírá s roztomilou písní jahody, pak: Jahùdek u mám plný hrneèek.
Pùjdu za maminkou. Ale co je to támhle za roztomilou babièku? Vypadá
jako ebraèka, ateèky má samou záplatku, ale èisounké...
Staøenka:
Ach, má zlatá panenko, to bych jedla!
Dcerka:
I to si spapejte mé jahùdky. Maminka se zlobit nebude. Ta je tuze hodná!
Staøenka:
Zapla pán bùh, má zlatá panenko. Ale e jsi tak hodná, dám ti také
hrneèek. Kdy mu øekne hrneèku, vaø!, navaøí ti kae, e ani nebude
chtít. Pak staèí øíci hrneèku, dost!
Dcerka vbìhne domù: Maminko, mamineèko, nesu kouzelný hrneèek od babièky.
Hrneèku, vaø! - Hrneèku, dost!
Obì si sednou a jedí: Mòam, mòam, mòam...
Maminka:
Dobrouèká. Teï u jen se troièku napít.
Dcerka:
Skoèím pro vodièku do studánky. Aspoò si cestou popovídám s kolouky
a zajíèky, co u ní, mrky, dovádìjí. (Odbìhne.)
Maminka:
Hodné dìvèátko mám. Hezouèká jako rùièka a èiperná jako srneèka.
A jak mne má ráda. I kouzelný hrneèek mi pøinesla. A ten je taky posluný. Staèí pìknì poprosit Hrneèku, vaø... (Kouká okouzlenì do hrneèku,
po chvilce:) Hrneèku, kdybys byl tak moc hodný a pøestal. Hrneèku, buï
hodòouèký a nech toho. Hrneèku, pìknì tì prosím, zastav... (Kae vytéká na stùl a na zem, maminka pøed ní leze na idli, na skøíò, na pùdu,
na støechu a stále prosí:) No tak, hrneèku, mìj pøeci rozum! Hrneèku,
nezlob! Hrneèku, nebuï eaný! Hrneèku, ty jeden zlobílku! Hrneèku, e tì
nebudu mít ráda?! Hrneèku...
Vypravìè:
Maminka neumìla hrneèek zastavit. A kae tekla z okýnek na cestièku,
po cestièce do vesnièky, a lidièky z domkù vybíhali, za hlavy
se popadali a utíkali do blízkého lesíka a lezli tam do korun stromeèkù.
Ale nebojte se, dìti, v naí pohádce se nic zlého ani stát nemùe. Kdy
u byl ten lesík lidièek plný, dceruce to pøilo divné, rozlouèila
se se srneèkami i veverukami, vybìhla a hned vìdìla, co má dìlat.
Dcerka pøibìhne a zvolá: Hrneèku, dost!
Maminka znièenì na støee usedne: A teï bych vechnu tu sladkost ráda spláchla
doukem èisté vody.
Dcerka:
Maminko, já jsem ale dbánek v té kai doèista ztratila.

Pøiilávání - podbízivá snaha pøiblíit se dìtem roztomilostí a nìhou. Nemá jen
podobu nadmìrného, nìkdy a nesnesitelného naduívání zdrobnìlin a uunanosti,
ale i nevìrohodné, pøeslazené pøenìnìlosti ve vztazích i v celkovì faleném obrazu svìta.
Krom své nepravdivosti a tedy i neúèinnosti je i znaèným podcenìním dìtí, z kterých
namísto partnerù dìlá ménìcenné hlupáèky. Tak malé dìti, jaké pøedpokládají nìkteré
hry a inscenace, snad ani neexistují.
Ludìk Richter

JEDNA

MIDIRECENZE

LAMPION Kladno: Klauní rodinka (autor a reie J. Bilbo Reidinger)
Hraje se herecká klauniáda, loutky jsou tu spí jen jako doplòková dekorace. A je
obdivuhodné, kam reisér, sám klaunérii praktikující co Klaun Bilbo, dokázal dovést své
dva herce a jednu hereèku na cestì pøevánì pohybových gagù s øadou dobrých nápadù. A je neménì sympatické sledovat, jak tito herci za inscenací jdou - co, pøiznávám, je
pro mì vdycky dùleitìjí, ne aspekty vnìjí technické dokonalosti v kterékoli sloce.
Jediné co bych snad inscenaci vytknul, týká se dramaturgické stavby: otci principálovi se dlouho na cesty nechce, pak se z nièeho nic pøece jen nechá pøemluvit, to u jsme
po pøestávce a èekáme na vyvrcholení, je se na cestách udìje, ale ono nic a klauni u
se zase vracejí. Stalo se nìco? Nestalo? Bylo dobøe, e se nakonec na òùru vydali?
Povedla se jim? Mìla na rodinu èi nìkoho z ní nìjaký vliv?... Nastolené motivy (napø. ona
otcova nechu cestovat...) slíbily, e budou jádrem zápletky, která se bude øeit... ale výsledkem je jen to, e se klauní rodinka vyfotografuje na památku. Zkrátka trochu
uniká odkud kam inscenace jde a dojde a o co jde - tedy co je tématem. Jde vlastnì
pøedevím o to, aby inscenace mìla svùj vrchol: nejspí na onìch cestách, na nì se pøeci
jen vydají - asi je vyznìní euforické nebo melancholické a nechsi nakonec zjistíme,
e jde jen o smutno-veselý kolobìh... A i kdyby ne v pøíbìhu, aspoò ve výrazu a v dynamice
by to poøád jetì lo a stálo za to.
Volné pásmo odlehèených klaunských pílcù vyhovuje monostem vnímání tøí, ètyøletých dìtí, které jsou schopny pojmout jednotlivá zábavná èísla a bájeènì se pøi nich
baví, ale zbyteènì a ke kodì vìci rezignuje na to, co je pro divadlo urèující - vedení
dramatického oblouku odnìkud nìkam a tedy i tématické vyústìní. (LR)

A TØI

MAXIRECENZE NA KONEC

DAGMAR Karlovy Vary: Já, Holden (na motivy J. D. Salingera napsala A. Franková, reie H. Franková)
Salingerovo Kdo chytá v itì zjevnì i po edesáti letech souzní s pocity teenagerù
na druhé stranì svìta. Inscenace úryvkù ze slavného pre-beatnického románu je pojata
jako kolektivní výpovìï ètveøice mladíkù (v závìru jim vypomùe dìvèátko v roli malé
Holdenovy sestøièky), kteøí se v roli titulního hrdiny støídají.
Výborné dramaturgické zpracování je zaloeno jak na epickém vyprávìní, tak
(a pøedevím) na dramatickém jednání slovem i fyzickou akcí. Zásluhu na zdaøilém
jevitním uplatnìní textu má na prvém místì vynikající práce s mladými herci. U
kdy jsem vidìl inscenaci na jaøe pøed generální zkoukou byly situace naplnìny
vìrohodnou autenticitou, jakou vídáme jen tam, kde se spojí vnitøní ztotonìní s rolí

a herecká citlivost. Pravda, po tøiètvrtì roce herci spí jen dobøe hrají, ale síla výpovìdi natìstí zùstává.
V mnohém naopak inscenace vyrostla. Vyøeil se problém pøestupování ètyø hercù
do role Holdena (by moná trochu zchudla významová kála tím, e soubor rezignoval
na rùznost ètyø rùzných typù vázaných s rùzností jednotlivých situací a jejich mikrotémat,
zato se vak zpøesnil princip pøejímání této role jako kolektivní výpovìdi jednoduchým
principem zopakování poslední repliky jejím novým pøedstavitelem) a vymizela ruivá
výluènost a exotiènost amerických reálií.
koda jen, e se dùslednì nepodaøilo vybudovat obsahovì i formálnì gradovanou
tématickou linku, je by smìøovala odnìkud nìkam a logicky tak vyústila do závìreèné
epizody s malou sestøièkou, kvùli ní Holden zùstává. Inscenace tak vyznívá ponìkud
lineárnì jako sled témìø nesouvisejících ivotních pøíhod bez pøesnìjího vývoje, zacílení a zavrení.
Navzdory tomu tu Hana Franková-Hnilièková opìt dokázala, v èem je její síla jako
reisérky (stejnì jako hereèky, hraje-li): v herectví slova (myleno slova jednajícího, ne
jen dobøe znìjícího) a v schopnosti vést a dovést k nìmu své mladé svìøence. Zajímavì
pracuje i s prostorem, v tomto pøípadì ètverhranným ringem uprostøed divákù (jakkoli
v nìkterých momentech si uívají jemné mimické souhry se slovem jen ti, kteøí právì vidí
hercùm do oblièeje), s ètyømi idlemi, je jsou jedinými jevitními objekty a s kostýmními
náznaky uívanými pro oznaèení postav. Obdivuhodné je i to, jak se ubrání frakovité
komiènosti pøi travestování enských postav muskými pøedstaviteli.
Já, Holden pøináí nevední záitek nejen v rámci divadla amatérského, ale èeského
divadla vùbec. Je to divadlo do znaèné míry generaèní - ale udìlané tak, e oslovuje
diváka jakékoli generace, nebo je souèástí zkuenosti kadého z nás. (LR)
DIVADLO V DLOUHÉ Praha: U Hitlerù v kuchyni (autor A. Goldflam, reie J. Borna)
Revue o nìkolika obrazech nahlíí rùzné stránky Hitlerovy povahy a ideologických postojù
v chronologickém sledu - od mladických ambicí, pøes oslòující vrchol a trpký konec a po fiktivní
druhý ivot v Rio de Janeiru - v zorném úhlu vysloveném titulem: uhranèivého nejvìtího zloèince dìjin sledujeme vysvleèeného do spodkù, teplákù a papuèí vlastní kuchynì.
Goldflam zøejmì sleduje mylenku, e v pøípadì Hitlera (a jeho komplicù) nejde apriori o ádné monstrum, jeho zvrhlost by byla oèividná v kadé vteøinì - a pøece z relativnì
pochopitelných a pøijatelných detailù vdy znovu dojde k nahromadìní absurdity, je exploduje na hranici hrùzného ílenství a zároveò smìnosti: tøeba kdy do té doby v upanu
si hovící Adolf zaène pøed Evou blouznit o rituálním poèetí jejich budoucího potomka
za doprovodu palíru esesmanù s pochodnìmi a nìmeckých panen s átky, clonícími
loe, a vrtulníkem, jen pár po kopulaci vynese do nebes.
Je to zpùsob nazírání, který mùe pomoci pochopit, jak mohlo tolik sluných a mnohdy
i inteligentních lidí Hitlerovi podlehnout - a z druhé strany i to, e zloèince nepoznáme
podle toho, jak si krájí bábovku. Natìstí nejde o ádnou agitku, zesmìòující Hitlera
a jeho kumpány, ale o svébytnou studii, rozkrývající podstatu jejich mylení a jednání
pøenesením z veøejného, oficiálního, patosem nasáklého svìta právì do svìta oné privátní kuchynì. Hitlerem by se zajistých okolností mohl stát témìø kadý z nás a za jiných
okolností by ve mohlo dopadnout i úplnì jinak.
Nejlepí dva obrazy - Hitler s Evou Braunovou u bábovky a setkání Göringa, Goebbelse, Himmlera a pozdìji i Hitlera v bunkru pod Berlínem - jsou geniální právì tím,
jak grotesknì odhalují spodní proudy toho nejobyèejnìjího mìáctví pod rá-dobyheroickou vzneeností. Absolutní hereckou hvìzdou je v nich Miroslav Hanu, jeho výkon

v rolích Adolfa Hitlera II. a Göringa povauji za jeho dosavadní herecký vrchol. Ménì
pùsobivé jsou obrazy, které se blíí pouhé karikatuøe, na ní je vidìt jen to, co víceménì
známe z historických zábìrù hysterického führera. Expozice, v ní se na brnìnském nádraí setkávají dva ambiciózní mládenci, Hitler se Stalinem a spøádají své plány
na krásnìjí svìt, je obsahovì hutná, ale ponìkud zdlouhavá a ve své verbálnosti
i monotónní. Jako trochu zbyteèné se mi jeví prolínání operetními áriemi (samy pøedvádìné situace jsou operní sdostatek) a oelel bych i postavu Arnota Goldfama (jakkoli
autentický v ní sám autor je), která funguje jako vyplnìní èasu pøestaveb, ale vlastnì nic
nového nepøináí a jen opakuje to, co nám úèinnìji sdìluje dìj.
Hitler v kuchyni je inscenace nejen divadelnì zajímavá a zábavná, ale pøedevím
spoleèensky uiteèná a potøebná. Vede toti k pøemýlení o tom, co mnohdy zùstává jen
v ideologických kategoriích èerné a bílé, a snad i následkem toho je pro urèitý typ mladých lidí pøitalivé. koda jen, e právì oni na tuhle inscenaci, ale ani na ádnou jinou
nepøijdou. To vak u není problém inscenátorù, jejich zásluhou je, e vedou k mylení
a cítìní alespoò ty, kteøí myslet a cítit chtìjí. (LR)
HADIVADLO Brno: Banderas je Banderas (autor a reie J. Jelínek)
Jeden kasaø se k trezoru proplazí vzduchotechnikou, druhý prokope tunelem,
ale ne se staèí o lup poprat, zaklapnou dveøe (od vzduchotechniky? nebo od tunelu?)
a oba jsou v pasti. Dalí dìj? Dìj se co dìj, praví slogan z programu. Dlouho nedostáváme klíè, zda máme oèekávat spíe pokraèování nastoleného pøíbìhu nebo revue volných nápadù, chvílemi to vypadá jako kolá poetisticko-surrealistických slovních høíèek,
chvílemi jako wericho-voskovcovské forbíny... Nejde o syntézu slovních, výtvarnì-loutkových a hudebnì-zpìvních akcí, jak jsme u Jelínka zvyklí, nýbr o støídání tìchto poloh
v jednotlivých epizodách: nejdøíve herecky provedená dramatická situace støetu o trezor,
pak polemická eskapáda zaloená na protøepávání slov ze vech stran a slovních høíèkách,
poté dokonce pantomimické hádanky, následuje scénka provedená plonými loutkami...
Motiv dvou zajatých kasaøù není dostateènì pùsobivì nastolen a hned se pøechází
do lehkého pásování, v nìm výchozí motiv prakticky vymizí, coby záminka k rozbíhání
fantazie do vech stran: kape - jeden z muù se proto stane kapitánem, od toho se odvine
napoutìní akvária, v nìm, jak se dozvídáme, jsou vyplavování protiheydrichovtí parautisté... Teprve nìkde na zaèátku poslední tøetiny mi zaèíná být zøejmìjí, e jde
o asociaèní øetìzec pøedstav obou vystresovaných ztroskotancù (moná tak pozdì i proto, e ona vystresovanost je podána spíe jako zábavný veèírek). Tìsnì pøed závìrem
pak padne zmínka o slavných filmových pøedstavitelích vìzòù, na deset vteøin jsou kvùli
tomu pøineseny jejich papundeklové siluety v ivotní velikosti s nalepenými portréty, nakonec vstoupí na scénu jako deus ex machina dosud stranou sedící harmonikáøka (mimochodem: písnì Zdeòka Krále jsou pìkné), zaène rodit - a výsledkem jsou dvì dcerky
paní Banderasové, v nì se promìní oba protagonisti.
Bìda ignorantovi (jako jsem já), jen nezná kultovní pojmy a celebrity filmo-televizního svìta! Ocitám v situaci, kterou mi pøináejí postmodernistické kousky témìø pravidelnì: buï to, na co se naráí znám, a mohu se bavit, nebo neznám, a mám smùlu. A protoe
jde pravidelnì o citace druhovì, dobovì a generaènì vyhranìné, respektive pocházející
pøedevím z masové zábavní kultury tzv. kultovních filmù a televiznì-hudebních celebrit,
mám zhusta smùlu. Musím toti pøiznat, e nevím, kdo je Banderas, na èem zøejmì stojí
nejen název, ale i pointa kusu. U tìch, kdo plavou po proudu to mùe fungovat. Ale stále
jetì iji ve víøe, e co je v inscenaci dùleité, mìlo by mi v ní být sdìleno, ani bych
musel mít prùkazku masového diváka multikin. (Ostatnì je zvlátní, e lidé - mladí ze-

jména - se chtìjí povaovat za svobodné, nespoutané, jedineèné, individuální, nesnáejí
masovost a zaøazování do stáda - a pak vichni masovì chroustají tentý pop-corn, zapíjejí ho touté coca-colou a v øetìzcích multikin zírají na tého Avatara èi Banderase.)
Ale zpìt k inscenaci: co jí chybí, je pøesnìjí stavba, vytvoøená tím, e by jednotlivé
motivy a situace byly akcentovány dle své dùleitosti pro dìjové a tématické vazby. Mimo
øád relativní støídmosti prostøedkù a mimo øád vaøení z toho, co mají oba zkrachovalí
kasaøi ve svém vìzení k dispozici, jsou ploné postavy filmových vìzòù i akvarijní scéna s loutkami parautistù v kryptì cyrilometodìjského kostela. Mimochodem pro mne
mravnì tìko pøijatelná: èemu se mám smát na obraze parautistù-papundeklových panáèkù, kteøí jsou hadièkou vyplavováni ze svého úkrytu po atentátu na Heydricha; smrti,
která byla skuteèná, hrdinství, které bylo stejnì skuteèné, a na nì málokdo z nás má,
se nìjak smát nedokáu; asi jsem pøíli koený a málo viktor.
Jirkovi Jelínkovi nelze kromì bezuzdné nápaditosti, eruptivní divadelní, slovesné, èi
výtvarné plodnosti upøít také poctivou snahu dobírat se celistvého sdìlení, tématického
sklenutí inscenací - jakkoli se jeho inscenace vìtinou navenek tváøí jen jako nezávazné
a bezmála nahodilé legrácky. A tak lze doufat, e i svou zatím poslední inscenaci dotáhne ke kýenému úèinku. Zajímavá je u teï; ale jeho nejlepím dílkùm (Variace
na slavnétéma Cyrano, Okolostola, Oslík, Paris èi Richard III) se zatím nevyrovná. (LR)

KNIHY
Dovolujeme si Vám nabídnout nìkolik svìích dílek (vèetnì zbrusu nových, právì
vylých), je zaujmou jak milovníky divadla, a literatury, tak vechny, kdo mají co
do èinìní s dìtmi. Publikace, je jsou v doprodeji, nabízíme teï s výraznou slevou.
PRAKTICKÝ DIVADELNÍ SLOVNÍK - Aby se by i jen dva lidé domluvili, musí mít spoleèný jazyk, jen je i nástrojem pøemýlení. Právì vydaný slovník míøí ke kadému, kdo má
o komunikaci a tvorbu zájem: k amatérùm i profesionálùm, k studentùm støedních a vysokých
kol i k ákùm základních umìleckých kol, k divadlu hereckému i loutkovému, mluvenému,
zpívanému, pohybovému i výtvarnému. Je tu i øada termínù obecných, historických,
z umìleckých oborù divadlu blízkých, z dramatické výchovy, z psychologie a dalích spoleèenských vìd, souvisejících s divadlem. Napsal Ludìk Richter, 208 stran, 180 Kè.
PRAKTICKÁ DRAMATURGIE V KOSTCE - Ètenáø se dozví, jak vypadá proces vzniku
divadelní inscenace a jaké jsou jednotlivé kroky dramaturgovy práce: z èeho vybírá, jaká
jsou kritéria výbìru, co a jak by mìl probrat pøi poznávání pøedlohy, jak na základì tohoto
poznání vytvoøit dramaturgicko-reijní koncepci a koneènì jak dle ní upravit text
pro inscenaci. Napsal Ludìk Richter, 60 stran, 48 fotografií, 68 kreseb, 59 Kè.
CO SKRÝVÁ TEXT - Dramaturgicko-reijní úvahy nad oblíbenými literárními pøedlohami divadla pro dìti, dìtského a mladého divadla. Komentáøe k ètyøiceti nejèastìji inscenovaným prózám a hrám. Mohou slouit jak pro inscenování komentovaných titulù,
tak jako uèebnice uvaování o divadle a jeho dramaturgických pøedpokladech obecnì.
Napsal Ludìk Richter, 128 stran, 60 Kè.
POHÁDKA... ...A DIVADLO - S pohádkou se setkávají rodièe i uèitelé pøedkolních
i ranì kolních dìtí a také divadelníci v dìtských i dospìlých souborech. Je tedy dobøe
vìdìt: z èeho vznikla a co urèilo její podobu, obsah i formu, co je její podstatou, jaké má
vlastnosti, co je jejím obsahem, jaký má smysl a v èem je blízká dnenímu dítìti. To ve
smìøuje k otázce, jaké jsou podmínky její promìny z vyprávìní na divadelní inscenaci.

CO JE CO V POHÁDCE (Pohádkové reálie) - Abecednì øazený slovníèek pøibliuje
významy nejèastìjích pohádkových reálií: postav skuteèných i fantastických, lidí, zvíøat,
pøedmìtù, prostøedí, èinností, stavù a dalích motivù. Dík tomu je moné pochopit èasto
úplnì nové stránky pohádek do neèekané hloubky.
OD POHÁDKY... ...K POHÁDCE (Od literatury k divadlu) - Praktické pokraèování pøedelých dvou publikací ukazuje cestu od literární pøedlohy k divadelnímu scénáøi na jedné
konkrétní pohádce od rùzných variant pøedlohy pøes rozbor, tvorbu dramaturgicko-reijní
koncepce a hledání prostøedkù a po postup od pøedlohy ke scénáøi.
Komplet tøí publikací o pohádce napsal Ludìk Richter, 248 stran 150 Kè.
HERECTVÍ S LOUTKOU - Kniní hit známého loutkáøského veumìla v zábavné
formì pøibliuje a rozvíjí pøedstavivost a fantazii, hravost, cit pro hmotu, výtvarnost, hudbu a rytmus, smysl pro humor, komediální talent, smyslové schopnosti a dalí vlastnosti
nejrùznìjích druhù loutek, vèetnì stínohry, divadla masek èi èerného divadla. Napsal
Jan V. Dvoøák, 100 stran, 72 barevných koláí, 100 Kè.
50 LOUTKÁØSKÝCH CHRUDIMÍ - Publikace obsahuje ve o pièkovém amatérském loutkáøství posledních padesáti let. Od faktografických údajù o vech 988 uvedených inscenacích, jejich aktérech, semináøích, porotcích a udìlených cenách, pøes glosy,
zajímavosti a postøehy dokumentující vývoj loutkáøství a po medailony 43 souborù a 74
osobností, je utváøely nae loutkové divadlo... Napsal Ludìk Richter, 210 stran, 168
fotografií a reprodukce vech plakátù LCH, 35 Kè.
HØÍÈKY, HRY A SCÉNÁØE pro starí a pokroèilé - Deset textù, je autor pøipravil
pro soubory, je vedl a reíroval: Obloha vìènì modrá, vánì vìènì krvavé (Markéta
Lazarová), Balada o Tristanovi a Isoldì, Hanýsek, Actus vánoèní, Kichotání, Kuøe na roni,
Havlíèkùv návrat, Nìkolik pøíbìhù z doby, kdy se v Èechách zakládala mìsta, Èech
vude bratra má aneb ika pod hradem Rábí a Johannes doktor Faust. Mohou být pøedlohou k inscenování, inspirací, ukázkou inscenaèní práce, èi jen nabídnout potìení z èetby.
Napsal Ludìk Richter, 160 stran, 60 Kè.
O DIVADLE (nejen) PRO DÌTI - Souhrn úvah o divadle, tvorbì, tìch, kdo ho dìlají,
o dìtech a divácích vùbec, o rodièích, kole, uèitelích, poøadatelích i o poznávání divadla, festivalech a kriticích. Pøemýlivé poètení jako námìt k pøemýlení pro divadelníky,
rodièe a uèitele, poøadatele, teoretiky i kritiky. Napsal Ludìk Richter, 132 stran, publikaci
lze získat pøi nákupu knih DDD nad 200 Kè zdarma jako dárek, nebo samostatnì za 45 Kè.
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