Nebojte se, nechci psát o takových samozøejmostech, jako e dítì, které
v divadle neustále nìco pokøikuje, rozbaluje si svaèinu, strká do druhých
a cosi po nich hází, je jednak nevychované, jednak zøejmì cítí neodolatelnou potøebu na sebe upozoròovat. Zaujaly mne spí jiné vìci. Léta letoucí
hrávám divadlo pro dìti (posledních dvacet let dokonce pøevánì) - a celou
tu dobu se èím dál èastìji setkávám s reakcemi dìtí, nad nimi si lámu
hlavu a hledám jejich moné èi pravdìpodobné pøíèiny.
Za mnohé si my divadelníci mùeme sami:
- Nìkteré dìti pøivádìné na divadlo u pøedem pláèí. - Nepøedpokládám-li,
e pláèí pøi pøedstavì kvality toho, co je èeká èi nemají-li nìjaký osobní
problém, obávají se nejspí hrùzostraných postav a výjevù, v nich
se nìkteøí inscenátoøi vyívají.
- Po zhasnutí se celý sál rozjeèí - Zèásti (zejména u meních) jde o strach
nebo reakci na pøekvapivou situaci, zèásti o potøebu odreagovat se, vybít
zadrovanou energii a zaøádit si.
- Po prvé rozvitìjí vìtì dìti zneklidní a ztrácejí pozornost. - Nejsou toti
zvyklé na slovo, nýbr jen na pohodlné filmo-video-televizní a el i divadelní obrázkové klipy. (A to øíkám jako èlovìk pøesvìdèený, e divadlo by
mìla být pøedevím akce a ne tlachání.)
- Dìti se smìjí úplnì vemu: vstoupí postava - dìti se smìjí, sedne si - dìti
se smìjí... - Jsou zøejmì zvyklé na ustavièné juchandy a legrácky usilující
výluènì o pobavení za kadou cenu a jakákoli akce, ani vnímají a zhodnocují její smysl, je pro nì jen signálem k fyziologické reakci smíchem.
- Sotva vezme herec kytaru do ruky a døíve ne dìti zjistí, jak na ni bude
hrát, zacpávají si nìkteré z nich ui. - Jsou asi zvyklé, e písnièka rovná
se ryèná vyøvávaèka.
- Dìti teskají do rytmu bìhem kadé písnièky. - Nepochybnì je to projev
jejich pøirozené potøeby aktivity, najmì rytmické; zároveò to vak svìdèí
o tom, e nejsou zvyklé vnímat text, ani melodii písnì, neb píseò bývá jen vata.
- Mají tendenci tleskat po kadé písnièce. - Evidentnì vnímají písnièky jako
samostatná muzikálová èísla bez vazby k okolí a ne jako sdìlení jinými
prostøedky a nedílnou souèást celkového divadelního sdìlení.
- Náruivì tleskají do rytmu pøi závìreèné písnièce i v pøípadì, e rytmus
k skandovanému potlesku vùbec nevybízí, ani ho neumoòuje. - Jsou ji
zvyklé, e tímto zpùsobem si inscenátoøi zajiují ba vynucují skandovaný
potlesk na konci pøedstavení (nìkteøí k tomu dìti i pøímo vybízejí slovem,
èi pøíkladem) a skuteèný obsah a funkci dané písnì zcela pomíjejí.
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DIVADLO léto 1́PRO DÌTI

ZVYKY,
NÁVYKY,
ZLOZVYKY...

To jsou problémy, které si divadelníci pøipravují sami. Jsou ale i takové, které jim chystají
jejich dospìlí prùvodci a vychovatelé:
- Dìti se v polovinì pøedstavení zaèínají vrtìt a ztrácejí soustøedìní. - Není-li pøedstavení
skuteènì pøíli dlouhé nebo zdlouhavé, mùe to být dùsledek toho, e byly pøinuceny
zasednout do hleditì patnáct dvacet minut pøed zaèátkem, a tím u vyèerpaly svou míru
schopnosti nepohybovat se; pøispívat k tomu mùe i posazení dìtí proti oknùm èi dokonce proti oslòujícímu slunci, ruivé zvuky (zejména povídání si uèitelek) v okolí, pøípadnì
pozornost odvádìjící dìní za okny pøízemních budov nebo i jen atraktivní hraèky, je mají
na dosah v pro nì nové místnosti.
- Dìti se na ínìnkách èi poltáøcích povalují, na lavièkách postrkují. - Nepohodlné sezení (zpùsobující mnohdy i neádoucí podhled vùèi stolu nebo paravanu, na nìm se hraje)
dìti unavuje a odvádí pozornost k jejich vlastním fyzickým problémùm.
- Dìti jsou a nepøirozenì zamlklé, neodváí se na nic reagovat ani tehdy, kdy by to bylo
na místì. - Jsou vydrilované k vnìjí kázni (bude tady ticho a nikdo ani nemukne!),
co se jen potvrzuje jejich zpraením paní uèitelkou ve chvíli, kdy pøirozenì a v souladu
s danou situací inscenace zareagují smíchem èi vzruením.
- Nejdøív jsou jako zaøezané, aby pøi prvé pøíleitosti vybuchly do nezvladatelného hokejového øevu. - Jsou zvyklé jen na formální kázeò, ani chápou její smysl a potøebnost.
- Dìti bezuzdnì a bez ustání hluèí a hulákají pøed zaèátkem pøedstavení i bìhem nìj,
zatímco paní uèitelky (jsou-li vùbec pøítomny) stoicky sedí a nièeho si nevímají. - Dìti
jsou vedeny k tzv. svobodì èi volnosti, následkem èeho nejsou schopny se soustøedit
ani ve vlastním zájmu, nebo jsou letargickým paním uèitelkám stejnì lhostejné, jako divadlo, na nì je pøivedly.
- Nejedno dítì bìhem pøedstavení tøikrát odbìhne, popovídá si se sousedem o èemkoli,
co je zrovna napadne, nají se, napije, starí zkontrolují, zda nemají na mobilu zprávu... Jsou na to od televize zvyklí a nejsou schopni èi ochotni se v èemkoli pøizpùsobit, nato
omezit - ale ani soustøedit; ostatnì, jejich rodièe to nedìlají jinak a právì oni jim nosí ony
pamlsky a do lavic, aby neboátko nestrádalo tøiètvrtìhodinovým hladem, a není výjimkou paní uèitelka, která dá pøed zaèátkem pøedstavení dìtem pøíkaz, aby si snìdly svaèinku.
- Jakmile se pøedstavení chýlí ke konci, dìti se zdvíhají a derou ke dveøím. - Buï
se opravdu na takovém divadle nedá vydret ani o vteøinu déle, nebo jsou zvyklé zkonzumovat divadlo v bìhu jako hamburger èi jablko a zbytek odhodit; nìkdy je dokonce
paní uèitelka k pospìchu povzbuzuje, aby byli u atny první.
- Kdy dìtem pùjèujeme po pøedstavení loutky, vysvìtlujeme jim, e se jimi nemají navzájem fackovat ani jinak mlátit; ve tøetinì pøípadù je to pøesto to prvé a jediné, co je
napadne. - Zøejmì nic jiného z filmù a poèítaèových her neznají.
- Podìkuje odhadem jedno z padesáti. - Je asi samozøejmé, e svìt je tady jenom pro nì.
Nebo se mýlím?
Ludìk Richter
Jak reagují dìti v hlediti?
Velmi rùznì. A nezáleí jen na jevitním tvaru, který právì sledují. Zcela odlinì
se stejné dìti chovají na tzv. kolním pøedstavení a jinak na pøedstavení, které navtívily s rodièi. Dalí kategorii pak tvoøí spoleèná návtìva tìch starích, ale stále jetì
dìtí, s pøiblinì stejnì starými kamarády pøíbuznými.
Nejvíce k tomuto tématu mohou jistì øíci herci, kteøí hrají pravidelnì dìtem. Docela urèitì mohou i porovnávat, jak se reakce dìtí rùzní podle místa bydlitì a podle ur-

èité divácké vyspìlosti. Vzpomínám si na vyprávìní jednoho z hercù královéhradeckého divadla Drak, jak tìko snáel dopolední kolní pøedstavení. A nebylo to prý tehdy jen v té èasné ranní hodinì, která je pro herce po veèerním pøedstavení témìø
nezvládnutelná. Nejednou se do nìho ák z pøedních øad strefil skobièkou, co zabolelo. Také se stávalo, e dostal zásah do oka z foukaèky (u nás se té zbrani øíkalo
velmi hnusnì flusaèka ale ten název pøesnì vystihoval, co se mezi jevitìm a hleditìm
dálo). Zkrátka, dìti nahnané do hleditì na umìní, které jim bylo lhostejné ba protivné,
reagovaly takto. Samozøejmì, e ne vechny, ale i dvì skobièky za pøedstavení jsou
dost.
Jako kantorka a organizátorka nìkterých pøedstavení jsem mìla s dìtmi jiné zkuenosti. U tìch nejmladích mì èasto mrzelo, e neumí za pøedstavení podìkovat potleskem. Pøestoe jsem vidìla, e je pøedstavení zaujalo, v závìru se ozvalo jen vlané
tlesk tlesk a hotovo. S kolegy jsme uvaovali v èem to vìzí a zkusili jsme dìtem pøipomenout co dáváme potleskem najevo. U mladích dìtí to pomohlo, protoe podìkovat
za hezkou podívanou chtìly. U tìch starích u se ozývaly výhrady typu: A co kdy
se mi to divadélko nelíbilo? Snaili jsme se jim vysvìtlit, e pøesto pratøí ke slunému
chování zatleskat. Rovnì jsme probírali hvízdání a dupání, jako projev vhodný
na sportovitì. Nejsem si vùbec jistá, jestli se dìti po malých lekcích spoleèenské výchovy u chovaly na vech pøedstaveních jako dobøí diváci, ale na tìch, která jsme
navtívily spolu tomu tak bylo.
Mám i tu zkuenost, e dìti dobøe vnímají, jak jejich uèitel, který je na pøedstavení
pøivedl, sleduje dìní na jeviti. Paní uèitelky se nemohou divit dìtem, e se pøi pøedstavení nesoustøedí na dìj, kdy se samy sesednou v kruhu a povídají si nebo opravují pøi pøedstavení seity.
Jednou, u to bude pøes deset let, jsem se v hlediti dokonce zaradovala, kdy
nìkdo pedagogicky zapùsobil za mne. Vedla jsem tehdy do Divadla v Dlouhé dìti
z velmi neklidné ètvrté tøídy na jedno z oblíbených pøedstavení - Malou vánoèní povídku aneb jak jsem se ztratil. Jeden chlapec sedící na rozhraní mezi tøídou naí a tøídou
z jiné koly byl mnou i mou kolegyní ponìkolikáté napomínán. Skonèilo to tím, e jsem
si sedla co neblíe k nìmu, abych ho mohla pøípadnì ukáznit. Dìlila nás tøi místa.
Pøedstavení zaèalo a hoch pokraèoval. Vyndal si svaèinu a pití, neustále nìco hlasitì
vykøikoval. U jsem byla pøipravená, e ho vyvedu, kdy se zvedla kolegynì z té jiné
sousední koly, která sedìla tìsnì za ním, a dala mu takovou facku, a upustil svaèinu a jenom pøekvapenì hekl. Od té chvíle byl klid. S kolegyní jsme na sebe jen kývly,
e je to tak poøádku. Co mì pøekvapilo, byl fakt, e hoch si ani nestìoval rodièùm,
jakkoli to patøilo k jeho zvyklostem. Inu správná facka v pravou chvíli je lepí
ne sáhodlouhá domluva. Toho hocha jsme u potom do divadel nevodili. Nechali jsme
jeho kulturní rozvoj na rodièích.
Pøíhoda, kterou jsem popsala, je ale výjimeèná. Vìtina dìtí se dovede v divadle
chovat a bez problémù pøijme psaná i nepsaná pravidla platící pro návtìvy kulturních
akcí, a u se úèastní produkce v kolektivu a se svým tøídním uèitelem nebo samostatnì s rodièi.
Jinak tomu mùe být u skupiny starích dìtí, které jdou na pøedstavení samy. Vìtinou tam jdou ale z vlasního velkého zájmu o konkrétní pøedstavení nebo s nìjakým
úkolem. A pokud by se zaèaly chovat nestandardnì, jsou v hlediti dospìlí a u vchodù
uvadìèky, take nemám o prùbìh pøedstavení obavy.
Jetì bych chtìla dodat, e existují pøedstavení u nich se pøímo oèekává, e dìti
budou fandit hrdinovi, køièet, povzbuzovat, dupat - ale i dìti poznají kdy si lze v hlediti

dovolit výraznou reakci a kdy ne. Pokud se spletou, nemusí to vdycky být jen jejich
chyba, ale mohlo vzniknout nedorozumìní mezi jevitìm a hleditìm. Øádnì rozparádìné publikum pak u neubrzdí ani pedagog. Ale vìtina divadelních souborù které znám,
ví velmi pøesnì, jak s dìtským publikem pracovat, a pøináí jim øadu hezkých záitkù
v hleditích divadel.
Jitka Fojtíková
Pokud hraji pro kolky, lze u pøi pøíchodu leccos poznat. Hlasy uèitelek, hlasitost
dìtí, formulace vìt vùèi dìtem, zabarvení hlasu i jeho posazení, výzdoba. To ve se sèítá
do atmosféry kolky. Mnohdy dokáu ji dopøedu odhadnout, jak se milé pøedstavení bude
vyvíjet a kolik síly mne bude stát udret dìti na uzdì a zároveò jim dát prostor. Pøipomínám, e moje pøedstavení jsou kontaktní, dìti oslovuji a vyaduji jejich odpovìdi, na které
pak reaguji. V nìkterých kolkách jsou dìti jakoby ostraité, nechtìjí odpovídat èi se vzornì
hlásí. Pak se uvolní. Zaèínají vykøikovat, hlasitì výskat. Pøestanou se kontrolovat. Kdy
pøijde situace, kde je hlasitá reakce odùvodnitelná, nejsou schopné pøistoupit na humor
hry a zaènou pøehrávat, tøeba strach. Nejsou to pøirozené reakce. Hlasitì výskají, dívají
se po sobì a spoleènì jeèí. Mají radost, e se mohou projevit. Reakce ze strany dozírajících je dvojí.
Okøikují dìti èi se mraèí na mne. Nìkdy obojí. Mám takový dojem, e dìti neposlouchají, o co v pøedstavení jde, ale jakoby skokovì vnímají situace. Pùsobí na mne jako
citoví analfabeti. Nejsou schopni klíèovat slovo s pocitem a obsahem dohromady a pak
to v mysli obojí strávit a pøetvoøit ve vlastní autentický záitek. Nejsou zvyklé na svobodu
projevu a mylenek.
Natìstí takových kolek je mení mnoství.
Jene pak to pokraèuje na základních kolách.
Pracuji na základní kole a uèím dìti od tøetí tøídy do deváté. Moje hodiny výtvarné
výchovy jsou trochu také pøedstavení. Nìco pøedvádím a mnohdy pouívám prvky divadla (tvoøím pøed jejich oèima, snaím se je pøekvapit èi okovat, citovì dojmout..., vyprávím pøíbìhy, kterých se úèastní). To ve proto abych dìti èi mladé studenty nadchla,
získala pro vìc. Èím vyí roèník, tím je to sloitìjí a nároènìjí. Dìti etøí energií a zvaují
do èeho se jim vyplatí investovat. Zvaují míru zisku a tvoøení je nároèné vùèi konkrétnímu cíli. Pracují pro jednièku. Setkávám se opakovanì s tím, e hudební výchovu, výtvarnou výchovu i pracovní èinnosti povaují za nedùleité, pøesto, e je mají rády. Moná,
e povaují za nedùleité i divadlo. Sami od sebe by neli. Jsou donuceni tam jít. Nikdo
s nimi neprobírá na co chtìjí jít a proè.
V mých hodinách také musí dìti být a na pokyn tvoøit. Své místo zde má samostatná práce dìtí, tam funguji jako poradce a dìti si mohou mezi sebou povídat. K tomu
se váe mùj záitek z poslední doby. Øada dìtí v hodinách je hlasitá a já spotøebuji
stranì èasu na upozoròování, e jsou pøíli hlasité a e si musí povídat potichu. (Nikdo je neuèí si povídat potichu!!!) Co jsem zavedla i ve tøetí tøídì. Nefungovalo to.
Dìti vyvádìly, vykøikovaly a trochu mne ignorovaly. Nejsem na to zvyklá, navíc
u takových mròat. Ptala jsem se jejich uèitelky, ale ona mi øekla, e má na hodinách
ticho. Zeptala jsem se tedy dìtí. Kdy zlobíme, tak paní uèitelka køièí a bouchá ukazovátkem. Zkusila jsem to pøi dalím pøíchodu do tøídy, kdy mne lehce ignorovaly. Dìti
ztichly, postavily se rovnì, pozornì mne pozorovaly. Fungovalo to. Ucítila jsem navyklý øád. A tak jsem køièela dál o tom, jak se budou chovat. e já pøestanu køièet a bouchat
ukazovátkem, ale oni si budou pøedstavovat, e to poøád dìlám a budou takto tiché.
Pak jsem zaèala mluvit normálnì. Ptala jsem se jich, jestli se jim køièení líbí a jestli

chtìjí, abych køièela, e to umím a pokud na tom trvají, e to budu dìlat, ale e bych
radìji nala jiné øeení.
Mùj závìr. Dìti nejsou zvyklé, e se jich nìkdo ptá na to, co si myslí a nevysvìtluje
jim, proè tuto situaci øeí zrovna takto. Ani doma, ani ve kole. Dnení dìti jsou jiné. Mají
v sobì vìtí potøebu svobody, a kdy se jim nevytvoøí vìdomì prostor, nepøenese se na nì
vèas zodpovìdnost za jejich chování, projevují se naruovatelsky. Vyadují být souèástí
øádu, i kdy se proti nìmu bouøí. A tak i tito tøetáci. Moje tichost a mírnost pro nì byla
slabostí. Mìly pøed oèima vzor své paní uèitelky, toho jak se to má dìlat. Ztotoòovaly
se s jejím øeením i kdy jim nebylo pøíjemné. Své situace budou øeit stejnì, ale moná
e je zviklám a vnutím jim své pojetí moného.
Pavlína Kordová
Divadelní pøedstavení probíhají pøímo v M pro vechny dìti od 3 let nebo navtìvujeme Mìstské divadlo, kam chodí vìtinou u starí dìti, tedy 5-6leté. V M jde
o pøíjemné zpestøení dne, dìti se tìí, je to pro nì veselá akce. Návtìva divadla je také
zajímavá a radostná akce, ale u událost vìtí spojená s pøípravou alespoò jiného obleèení.Také divadelní prostøedí dýchá jinou atmosférou. Oèekáváním, napìtím pøed zaèátkem pøedstavení.
Pøestoe by se mohlo zdát, e dìti mají rády straidelné postavy, opak je pravdou.
Doma pøi sledování televize a DVD se nebojí, v divadle mají mení èi vìtí obavy. Líbí
se jim písnièky a humor, rytmus písní vytleskávají a známou píseò si rády zazpívají. Velmi je zaujme, pokud se mìní kulisy, baví je hrané i loutkové divadlo, popø. spojení obojího. Nevadí jim i velmi hluèné divadlo, smìjí se a baví pøi náznacích soubojù a pøekøikování.
Pramení to ze souèasné situace v rodinách, sledování televizních poøadù a poèítaèových her.
Do dìtských duièek v tomto pøedkolním vìku se dá natìstí vloit jetì mnoho
dobrého.
Milena Houfová
Pìjme píseò dokola aneb Vìèný úsmìv na líèku
Motto: S láskou, vírou a pokorou
dojde nejdál, èlovíèku
Potom bude ti oporou
Vìèný úsmìv na líèku
Vìèný úsmìv na líèku
(z pøedstavení Divadla HP Praha, Jak Krakono pekaøku Jíøu napravil)
Zamýlíme-li se nad chováním dìtí v divadle, bude snad nejlépe, vyjdeme-li
z konkrétního pozorování tého, ne? Nue, pøíklady jsou vybrány ze kolních pøedstavení, tedy ne z tìch, která dìti navtìvují s rodièi.
V Mìstském divadle ve ïáru nad Sázavou probíhá pøedstavení hradeckého divadla
Drak tìnì nebo penát. Situace je dramatická, tìnì strádá. Velký tlustý chlapeèek
divák se tiskne ke svému malému hubenému spoluáku diváku, protoe potøebuje sdílet
s momentálnì nejbliím ivým tvorem strach o spoleèného hrdinu... (Due pøihlíejícího
pedagoga - dále u jen PP - plesá a jihne...)
V tém stánku umìní. Divadlo KUFR hraje pøíbìh idovské dívky, idovka aneb onglování se ivotem. Nepøipravení a neinformovaní støedokoláci jen vlanì sledují dojemný metaforicky sdìlovaný pøíbìh. Pøedstavení získalo u náleité ocenìní odborníky; obì
hereèky hrají naplno, zpívají hebrejsky, v jidi, za ivého hudebního doprovodu, onglují,

hrají s jistotou. Diváci (obchodní akademie, kola cestovního ruchu) jsou neteèní, a úroveò
dotazù pøi následné besedì svìdèí o tom, e vcelku netuí, oè jde... (PP pozoruje,
e osamìlý citlivý divák/-aèka tu a tam pláèe a jeho due trpí s ním...)
Toté pøedvánoèní divadlo voní perníkovým tìstem. Vía Marèík vysvìtluje divákùm
pubertálního vìku, e právì proto na nì øve, a to hned v úvodu Setkání pøed Betlémem.
A s profesionální obdivuhodnou nepodbízivostí je okamitì pøibírá do spoleèenství,
ke ètveøici vystupujících hercù s loutkami, koledami i peèící troubou... Puberáci se baví,
pøihlíejí a jsou úplnì normální. Není to zázrak, kdy se podaøí tyhle diváky strhnout
ke spoluúèasti? Ne, není. Je to bájeèná práce, jejím výsledkem je to, co se právì podaøilo. (PP a jeho pøátelé, personál, uèitelé a pøítomní ochotníci jsou astni...)
DK ve stejném mìstì. Kulturák je ale pøíznaènìjí vitý název. V neosvìtleném, chladném sále jsou pøipraveny idle, ale bez nosné konstrukce, obvykle zvyující øady. Pubertální, ba ani nepubertální divák tedy nemá anci vidìt nejen na hbité nohy rómských
taneèníkù, ale vidìt vùbec. Herci mluví a zpívají bez mikrofonù, naplno, kapela rovnì.
Jarmareèní divadlo, víceúèelový vùz, obrovská loutka, kostýmy, akrobacie... Od tøetí øady
diváci pøes napomínání pedagogických doprovodù tráví èas soukromým polohlasým hovorem. Líeòským hercùm nikdo nepodìkoval, ba nikdo je ani nepøivítal. Po pøedstavení
hromadný úprk s tlaèenicí u východu.
(PP bezmocnì zuøí. Na webových stránkách Z Níkov pak nachází tyto vìty: V rámci divadelního pøedplatného pro áky 7. - 9. tøíd jsme navtívili dne 5. 11. 2009 inscenaci
Paramisa v Domì kultury v ZR. Cikánsko - gádovská polívka z líeòského papiòáku
praského (?) divadla Líeò byla svérázným pøedstavením romské kultury a øemesla.
Pøíbìh romského chlapce, který potkal svou ivotní lásku - bílou princeznu a utkal se o ni
s drakem, dokreslovala prvotøídní cikánská muzika. Na reakcích nejen naich ákù bylo
moné sledovat, jak jsme ne/vyrovnaní s romskou otázkou v naí spoleènosti. Pøestoe
na kole v loòském roce probíhal rozsáhlý projekt Tolerancí proti rasismu, uznání výkonù romských umìlcù bylo spíe vlané. koda! Romské vyprávìní, muzika, tanec i tradièní
romské øemeslo - koíkáøství se na jeviti potkávaly s tradicí èeského lidového divadla. - Mgr. Marie Dobrovolná)
Odjinud: v praském Divadle v Celetné soubor Èmukaøi hraje své pøedstavení Za kadým rohem jeskyòka. Pøítomny jsou pøevánì dìti støedního kolního vìku. Hraný pøíbìh
sledují vechny, co se projevuje nejen obèasným spontánním smíchem, ale mj. i tím,
e v hlediti je stále ruch. Kýený! Dìti reagují. Ale ne stádními vynucenými odpovìïmi!
Kadý po svém, jak se kdo zasmìje èi má chu zavolat repliku, která se mu líbí. (PP v roli
pedagogického doprovodu pøedstavení sleduje podruhé, a proto si víc uívá pohotovových a vtipných reakcí publika. Radost.)
Pøíkladù by bylo víc, ale na nahromadìné otázky, je naznaèují se dá odpovìdìt
i struènì. Snad jen pìjme píseò dokola. To jest: Pokud se návtìva divadla v rámci
vyuèování bere jako okrajová záleitost, je to promarnìný èas. A v reakcích dìtí - divákù,
se tento pøístup zrcadlí.
Malé dìti jsou dychtivými, neopotøebovanými bytostmi a tedy i laènými diváky.
Jak probíhá pøemìna tìch prvních, doslova za vechno vdìèných divákù v postupnì
otupující neteèné stádo, pøípadnì v nevychovanou pubertální hordu? Kdo a co to zpùsobuje? Mohou za to jen vechna ta nezbedná ujeèená prasátka, na nì se dìti,
ne vyrostou, musí nìkolik let na divadle koukat? Nebo tzv. hudební divadla, kdy
se stejnì a bezdue tleská nejen hodné, ale i zlé noèní koilce? Nebo jsou to pohádkové pøíbìhy, pøi nich se hromadnì pøitakává okopírovanému veèerníèkovskému Krakonoi sborovým áááno a nééé?

Mùe za to nepøipravenost uèitelù, doprovázejících dìti na pøedstavení? A mùou za tu
nepøipravenost oni sami? Jak se potom srovnají v hlediti dìti, svým uèitelem naladìné,
motivované, s tìmi, kdo jsou tam pouze pøivedeni a pøedstavení bezohlednì ruí?
Mùe za neblahou pøevýchovu dìtského kolního diváka podcenìní prùvodních
okolností, organizace, spìch u aten, úprk k autobusu, vlaku èi na dalí vyuèování? Uvìdomují si to vichni, kdo se spoluúèastní na proitku návtìvy divadla? e ta zaèíná u
pøípravou a cestou a zdaleka nekonèí klapnutím zvedaných sedaèek po potlesku. Není
halasné poèítání ákù pøi rozdávání kabátù v atnì studená sprcha pro ty, kdo jsou jetì
pod dojmem záitku?
Vloeným pøíkladem posledním a kladným se vracím do ïárského Mìstského divadla. Zdejí waldorfská kolka po zhlédnutí folklorního poøadu ètyø místních souborù Bude
jarmark... nespìchá k atnì. Dìti i s uèitelkami jetì sedí v osvìtleném hlediti, dívají
se na ztichlé jevitì, ukazují si, usmívají se. (PP v roli jednoho z aktérù poøadu je potìen.)
Otázka kardinální: funguje zpìtná vazba od výbìru poøadù - pøes fundovanou odezvu
(názor na úroveò pøedstavení s dopadem na dìti) k poøadateli a aktérùm? Mají o to koly
zájem? A mají-li, mají opravdu monost zasáhnout aktivnì? Vyjádøit pøípadnou nelibost?
Mají o to zájem poøadatelé a aktéøi?
Závìrem: pokud nám záleí na dìtském diváku a my se zamýlíme nad jeho projevy,
musíme pìt píseò dokola...
Jana Køenková
POVZDECH Z PRAXE
Posílám kolám písemné pozvánky s upøesnìním informací o objednaných poøadech
vdy dva a tøi týdny pøedem. Domnívám se, e to je pøesnì doba potøebná k zorganizování dìtí i vyuèování, ale i k zareagování v pøípadì zádrhelù - vìtinou mám jetì èasový prostor na výmìnu.
Tento rok je ale v Plzni první, kdy z poøádání programù pro dìti vypadla dalí organizace døíve s námi spolupracující: Esprit - byl témìø zruen, a k nám do knihovny se to
sesypalo. Protoe vak máme malou kapacitu sálku, musí se koly uspokojovat
po malých èástech. Nìkdy dìláme sice i tøi poøady dennì, ale na tøetí mohou pouze støední
koly a druhý stupeò kol základních. Nebo støední koly ji od 8.30 - protoe dìti mohou
mít sraz a pøed knihovnou, kdeto základní koly musí dìti vodit a mateøské mají jetì
svaèinky. Kdy hrají plzeòtí herci z Divadla J. K. Tyla, máme pouze jedno pøedstavení,
protoe ti musí být kadý den kromì pondìlí na oficiální zkouce od 10.00, ale jetì pøed
nástupem do práce si staèí jedno pøedstavení u nás støihnout; to u pak ale lze jen
tìko doplnit jiným singl pøedstavením, zvlá mimoplzeòským. Nìkdy ale vyjde i to, ale pak
musí být následující dva poøady v 10 a v 11 hodin; dìti ze základních kol ale musí mít
anci vrátit se do kolních jídelen na obìd dle rozvrhu a kadá mateøinka mívá vymínìný
termín, kdy nemùe, kdy má pravidelné plavání, solné jeskynì, jazyky, poèítaèe atd. Nìkdy se divím, kdy si ty dìti ve kolkách vlastnì jen normálnì hrajÍ.
U základních kol bývaly døíve jednotnìjí osnovy, take kdy se dìlával poøad napøíklad o Odysseovi, odehrály se vechny tøeba na jaøe, kdy téma probírali vude a herci
vezli rekvizity pouze na jeden typ poøadu, který se reprizoval. Teï èasto skládáme tzv.
alpskou trojkombinaci, kdy se v 9 hraje jeden poøad pro mateøinky, po rychlé pøestavbì
v 10 jiný pro základku a jetì v 11 dalí zmìna pro støední koly.
Jana Horáková, knihovnice Plzeò

KUDY CESTA NEVEDE:

DVOREÈEK (PLNÝ BUBLIN

DRAMAÁCKÉ PSEUDOHRAVOSTI)
aneb JAK DÌTI Z NUDY UVAØILY KAI

Na scénì stùl s hrneèkem, lící, patkou chleba, na òùøe átek, velký bílý ubrus a nìkolik
meních zelených. Dìti vybìhnou na dvoreèek.
Jednotlivé dìti: Co budeme dìlat? - To je nuda. - Jé, podívejte se, maminka tady náhodou
zapomnìla hrneèek, líci a kus chleba! - A na òùøe je átek a ubrus! - To
bychom si mohly zahrát pohádku Hrneèku, vaø! Já budu maminka - nala
jsem líci. - A já mám chleba, tak budu dcera. - Na mì zbyl jen átek a ubrus,
bú, bú, co já bú-dú, dú?! (Pláèe.) - No pøece kouzelná babièka.
Chór:
A my budeme domeèek. Ale budeme si na to jen hrát - jako e jsme...
(Udìlají ze sebe dùm.)
Maminka chce vaøit - pak se zarazí: Nemám z èeho vaøit. Jdi, dcerunko, do lesa
a nasbírej jahody. Udìláme si kai. (Dá jí hrneèek.)
Chór:
A taky budeme les! - tak lez!
Jedno dítì vyleze na stùl a udìlá vysoký strom, dalí kolem stolu pod ním vytvoøí
v zelených ubrusech nìkolik osamìlých stromkù - vítr se rozfouká, dìti se vlní ménì
a více... - pak pøiskotaèí dvì veverky a hrají na babu, k èemu se pøipojují i ostatní.
Dítì:
A teï jsem zajíèek.
Vichni se seskupí a popìvují: Zajíèek v své jamce sedí sám, uboátko, co je ti, e
nemùe skákati? Chutì skoè a vyskoè!
Jiné dítì: A já jsem lika. (Dá zajíèkovi babu, ten ji honí kolem kruhu dìtí, které
popìvují:) Bìí lika k Táboru...
Dalí dítì: Zahrajeme si na jelena. (Piká, ostatní se schovají - promìní se zase v stromy.
Jelen je hledá s parohy z rukou nad hlavou:) Kde jsou? No, to jsem z toho jelen! (Zajde.)
Dcera vyjde zpoza stromù: Hrneèek u mám plný, sednu si a sním ten jediný kousek
chleba, co mám. Je právì poledne, takové tajemné ticho a nikde nikdo.
Staøenka v bílém ubrusu a se átkem: Kdepak nikdo. To já jsem jen hlady skoro
prùhledná. Nedala bys mi kousek toho chleba?
Dcera:
Tøeba celý - vak já domù dojdu.
Staøenka: Zapla pán bùh! Ale e jsi tak hodná, dám ti tenhle hrneèek. Kdy øekne
Hrneèku, vaø!, navaøí ti kae, co bude chtít. A a bude mít dost, øekni
Hrneèku, dost!
Dìti slezou se stolu, prostøou na nìj ubrus a udìlají ze sebe dùm.
Dcera se obrátí k mamince: Maminko, podívejte se, co jsem dostala: Hrneèku, vaø!
Dìti udìlají kruh kolem nich, tanèí a popìvují, zatímco jedno coby peek bìhá okolo:
Vaøila myièka kaièku, na zeleném rendlíèku, tomu dala, tomu víc, tomu
málo, tomu nic, ten plakal, ten skákal a ten bìel do komùrky na homolky
a tam se napapal. (Peek plácne dceru.)
Dcera:
Hrneèku, dost!
Vechny dìti se shlouèí nad hrneèkem a cpou se kaí za zpìvu: Bramborová kae, to
je strava nae...

Dcera:
A teï pùjdu na trh vejce prodat.
Dìti, zatímco jedno bìí dokola: Èas bìí, èas bìí, utíká, èas bìí...
Maminka: To ten èas utíká. A mám zase hlad. Dojdu si pro líci a ty zatím, hrneèku, vaø!
Dítì:
A teï budeme kae. Ale ne doopravdy - jen jako.
Dìti stáhnou ubrus se stolu a teï zeza stolu pod ubrusem dìlají postupnì rostoucí kai:
Nae kae - nae kae...
Maminka vbìhne: Hrneèku, zastav!
Maminka se snaí rukama zacpat hrneèek, ale kae-dìti pod ubrusem se s neustálým
Nae kae... sápou u i na maminku, ta utíká, nakonec vyleze na stùl, i tam
se kae sápe a maminka volá:
Maminka: Ach, ta neastná holka! co to pøinesla: já jsem si hned pomyslila, e to
nebude nic dobrého!
Skuteèná maminka vbìhne, promotá se, spráskne ruce a zvolá: Dìti, dost!
Dìti sloí ubrus.
Skuteèná maminka: Dìti, nevidìly jste tu mùj hrneèek?
Dìti:
Vidìly, maminko. Pøivedl nás na nápad zahrát si pohádku. A teï u se
tìíme na kai, cos nám uvaøila.
Vichni vesele odcházejí.
Dvoreèek je druh formálního rámce - úplného nebo jen jeho vstupní èásti - jím se
zpravidla zbyteènì, mnohdy i alibisticky zdùvodòuje, e se hraje, proè se hraje a proè se
hraje právì tak, jak se hraje, pøípadnì e to je jen jako, jen na místì tvoøená improvizace
(jakési divadlo na divadle èi hra na divadlo). Se samotným obsahem zpravidla dvoreèek
pøíli nesouvisí tématicky ani dìjovì, nijak ho neovlivòuje, neumocòuje, neobohacuje ani
neposunuje a na nic dalího u v inscenaci nemá vliv. Je to jen zplanìlé klié.
Název dvoreèek se odvozuje z typického pøíkladu: Dìti se sejdou na dvoreèku (ve
tøídì, klubovnì, na pùdì...) a nevìdí, jak utratit èas (nudí se, nepøiel vedoucí krouku,
rodièe odjeli na veèírek...), ale èistì náhodou tam najdou pøipravené rekvizity, masky èi
loutky, je se jako z udìlání hodí tøeba pro Èervenou Karkulku - a tak dìti napadne si ji zahrát.
Bubliny èi boule jsou vzhledem k celku zavádìjící odboèky, které jsou k dìji
navázány jen formálnì, nejsou jeho organickou souèástí, nijak s ním nesouvisejí,
nepøispívají k nìmu, nevyplývají z nìj a následný dìj nemotivují ani neposouvají; jsou
v podstatì samostatným, uzavøeným (a mnohdy prázdným) celkem.
Dramaácké hry (èi cvièení) jsou samostatné hry (èi cvièení), uívané v dramatické
výchovì s cílem rozhýbat, uvolnit èi soustøedit úèastníky pro práci nebo rozvinout urèitou
dovednost, schopnost, vlastnost, vyzkouet si, zaít, poznat v modelové podobì nìco
dùleitého pro ivot jedince a kolektivu, zejména ve vztahu k probíranému tématu, pøípadnì
nalézt podnìty k øeení nìjakého inscenaèního problému. Smìøují tedy dovnitø souboru,
mohou být i cestou k hledání a formování inscenaèního materiálu a vìtinou potøebují
i jistou intimitu, v ní jsou vichni hráèi nerueni vnìjími pozorovateli; nejsou tedy urèeny
k pøedvádìní.
Jejich zaøazení do inscenace (krom toho, e je málokdy organické u proto, e jde
vìtinou o bubliny) trpívá hlavnì tím, e skuteèná hra je autentická a øídí ji jen její vlastní
pravidla, zatímco pøedvádìné hra tuto autenticitu postrádá, øídí ji potøeba dojít k tomu, co
vyaduje inscenace, a tak pùsobí nevìrohodnì, falenì.
Ludìk Richter

JAK TO VIDÍ DÌTI
DIVADLO V DLOUHÉ Praha: Myka z bøíka (autoøi T. Lehenová, J. Borna, reie
J. Borna)
Divadelní pøedstavení se hraje v Divadle v Dlouhé. Cílem pøedstavení bylo pobavit dìti a dospìlé a pøimìt je, aby si uvìdomili, jak je to pro eny tìké, kdy jsou tìhotné. Pøedstavení je pro rodiny s meními i vìtími dìtmi. Cíl se jim splnit podaøilo,
ale pro vìkovou hranici 13-15 let to moc nebylo. Pøedstavení bylo o enì, která èeká
miminko. Byly tam její pocity a chování. Kulisy byly dobøe zpracovány, hudba k pøedstavení pasovala. Nejvíc se mi líbila M.Zimová, protoe zvládla divadlo i televizní seriál. (Adéla,
13 let)
Divadlo bylo urèeno pro celou rodinu. Cíl divadla - pouèení, jak se starat o tìhotné
eny a jak pøicházejí dìti na svìt. Mìli to dobøe a detailnì zpracované, divadlo se povedlo. Dìj mìl spád, kulisy byly dobré a na auta, hudba padla do pøíbìhu, výkony
byly bezvadné- nejvíce se mi líbila myka. (David, 13 let)
Pøíbìh byl o tìhotné enì. O strastech a slastech tìhotenství. Byl tam prùbìh
a nakonec narození dítìte. Divadlo mi pøilo dìtinské, ale zábavné. Herci dobøe hráli
své role a tanèili do rytmu melodické hudby. Muzikanti to mìli také dobøe secvièený.
Hudba byla ivá. Kulisy byly nápadité, jenom jich na jeviti nìkdy bylo moc a herci je
nestíhali odnáet. Trochu mi vadilo osvìtlení. Støídalo se tam moc barev a zábleskù.
Cíl, øíct dìtem nìco o tìhotenství, byl splnìn dokonale. (Bára, 13 let)
BOØIVOJ Praha: Nejkrásnìjí pøíbìh svìta (dle K. Lehenové upravila a reie
M. Vydrová)
Kdy maminka neví, jestli se ji narodí holèièka nebo chlapeèek, mùe si s bøíkem
povídat. Slovenská autorka Katka Lehenová vytvoøila kdysi dìtskou pohádkovou kníku na téma: Maminko, jaké to bylo, kdy jsem byla jetì v bøíku? Hereèka a loutkohereèka Mirka Vydrová na motivy této kníky pøipravila pro mladí kolní diváky
pøedstavení, v nìm také sama hraje, vodí loutky a zpívá. Pøedstavení je plné kouzelných nápadù, jak pøiblíit zvídavým dìtem situaci maminky, která èeká dìátko i pocity
dìátka uvnitø v bøíku.
Jak se pøedstavení dìtem líbilo? Druháci mi o nìm øekli:
- Bylo to pouèný o tom, jak se narodilo miminko. I trochu legraèní. Líbilo se nám, jak tam
ta paní zasadila semínko a vyrostla z nìj kytièka. A pak bylo taky dobrý, jak tam skládala toho panáèka... a vùbec to jakoby neumìla. Ale to bylo jen tak, aby potom mohl
nìkdo øíkat, jak se skládá správnì.
- Mì se líbilo, jak miminko v bøíku rostlo a taky jak zlobilo.
- Líbilo se mi, jak si to miminko s maminkou povídalo i jak se s ní hádalo.
Mnì se taky líbilo. Trochu mì pøekvapila holèièka z první tøídy, která na otázku,
jak se miminko do bøíka dostane, pomìrnì podrobnì líèila, co udìlá maminka a co
tatínek. Ale hereèka si vìdìla rady i s tímto neoèekávaným vysvìtlením. Celé pøedstavení má nápad a odpich. Nechybí mu ale ani citlivost a citovost. Dìti dokázaly odliit, kdy lze jetì pøicházet s nápady a vykøikovat je z hleditì i chvíle, kdy je tøeba jen
naslouchat a dobøe sledovat. Byla to pøíjemná hodina, která pøedèila sebenázornìjí
výchovu ke zdraví. (JF)

PÌT

MIDIRECENZÍ

AFINTEATRE Praha: Ona a On (4) se stìhují (autoøi a reie P. Jediný Novotný a Z. Macáková)
Sedm povídek a pìt písní absolventù katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU
a kytaristy F. Votavy tvoøí textappealový poøad, jen nabízí i jistou dìjovou linii. A právì
to vzbuzuje otázku: jsou postavy mue a eny stále stejné, a jde tudí o jediný pøíbìh,
nebo je to pokadé jiný mu a jiná ena a dohromady jde jen o pásmo pøíbìhù?
Mìkký tón a pozitivní vyznìní, evokující poetiku 60. let, jsou pro vìtinu divákù balzámem a vyvolávají uspokojení, u jiných vak vzbuzují pocit pøelyrizovanosti a pøíliné uhlazenosti, hrozící kýèem. Zøejmì i proto, e dynamika a temporytmus jsou ponìkud
jednotvárné a nepracují dostateènì s kontrasty èi gradací.
Tím, jaký prostor si herci volí a svým pohybem vymezují, jako i tím, e opakovanì
pøináejí a odnáejí krabice od banánù (el nepøíli jevitnì zuitkované), navozují oèekávání divadelní akce - jene ta se nekoná, ve zùstává v rovinì textappealového herectví slova a vyvolané oèekávání zùstává nenaplnìno.
Nezvykle pozitivní pohled na ivot a kvalitní hlasová interpretace jsou vak vskutku
pozoruhodné. (LR)
DIVADELNÍ DUO TO Praha: Autoskeptici
Dva mladí muové mají nepochybné lidské charisma (zvlá pro dìvèata). Jejich inscenace vypráví groteskní pøíbìh o dvou mladících, kteøí ijí ve spoleèné domácnosti
z jediného platu, pøedevím vak z odporu vùèi automobilùm. Kdy vyhrají v loterii auto,
vyhodí ho do povìtøí, kdy vyhrají druhé, rozbijí ho na kusy, kdy vyhrají tøetí, prodají byt,
napùjèují si peníze, nakoupí benzín a odjedou na Havaj, aby se tam zúèastnili rallye, v ní
lze vyhrát jetì lepí auto.
Neèekaný zvrat není nijak motivován a vyznívá jen jako absurdní naschvál, take
výsledkem je spíe série vtípkù (jakkoli nonalantnì zahraných) ne celistvé a srozumitelné téma. Lze té vytknout, e celý dìj je obsahovì i temporytmicky ponìkud monotónní a pouití rekvizit je znaènì nesystematické. Rozhodnì vak jde zajímavý o pøíklad
mladého autorského divadla. (LR)
OPAL Opava: O prolhané koze (aneb koda kadého pøísloví, které padne vedle) (dle bratøí Grimmù autor a reie M. Halámková)
Pohádka má zajímavou a funkèní scénu tøí v perspektivì za sebou øazených paravánù (ten nejblií jetì s hracím okénkem chalupy a dveømi chléva), na nich se hraje
tøemi velikostmi loutek. Ty mení, tyèkové, jsou pìkné a funkèní. Ty v ivotní velikosti jsou
tak oklivé a nesympatické (nadto s výraznými ústy, je jim dávají jednou provdy jediný
nemìnný výraz), e je zatìko nefandit koze, kdy svou lí zpùsobí, e (jen o nìco ménì
oklivý a nesympatický) otec vyene dcery do svìta. A tenhle zdánlivì výtvarný detail je
prvým z problémù a nedomyleností dramaturgických: Souvisí kozí li s leností èi pílí
jednotlivých dívek, projevovanou na pastvì? A proè vlastnì koza opakovanì le a vynucuje si tím dalí a dalí pastvy, kdy zároveò dává najevo, e je jí to na obtí, nebo u
sotva nohy vleèe a je pøeraná a bìda? Opravdu se dívky nìèím provinily, aby pak mìly
dùvod otce udobøovat kouzelnými dárky? A kdy je v závìru koza (která u dávno pøedtím utekla) trestána holí, otec ani v nejmením nemusí zpytovat své lehkováné svìdomí

a dcerám se nemusí ani omluvit? O èem pak celý pøíbìh je? A upøímnì øeèeno: koda
není ádného z tìch pøísloví, která slibují vytvoøit nìjaký funkèní význam a obohatit tak
pøíbìh, ale co slíbila, neplní. Na druhé stranì je tu vak pìkný hudební plán, dobré cítìní
souboru pro rytmus a spousta jeho pøísloveèné energie, dynamiky a razance i pár vtipných nápadù. (LR)
ROZTOÈENÁ VRTULE Slaný: Hameln (autor a reie K. Rezková)
Inscenátoøi nevycházeli jen z Dykova Krysaøe, ale i z nìkolika dalích zpracování støedovìké nìmecké povìsti. Není tedy na místì chtít po Vrtuli naplnìní Dykovy pøedlohy,
je je ostatnì pro mladý soubor ve své mnohovrstevnatosti tìko beze zbytku uchopitelná - i kdyby o to soubor usiloval. Pro doloení dramaturgických (a reijních) rezerv inscenace se vak srovnání s Dykem hodí.
Zatímco Dyk klade na jednu misku vah nejen vìrolomnost Hamelnských, ale i jejich
pøízemní chamtivost, ubohost, záludnost a jako vrchol znièení jeho lásky k Agnes a její
smrt, a na druhou misku odvedení obyvatel Krysaøem (který jde v jejich èele) do tajemné
propasti, z ní vede cesta do ideální zemì sedmihradské (ano, mùe to být smrt, ale je to
i nadìje), Slántí kladou na jednu misku nesplnìní smlouvy a nenávistné chování Hamelnských k malé ebraèce a na druhou jejich plánovité paralyzování (je si reie vychutnává v nìkolikaminutových obrazech) a poté utopení, následované stejnì
chladnokrevnou krysaøovou sebevradou - jakkoli oslazenou proklamací o nové zemi
plné klidu. Namísto oèisty pro nový ivot tak nastupuje jen krvavá pomsta, co je na katarzi
málo. To je velký - ale zmìnou akcentù øeitelný - problém inscenace.
Na druhé stranì je tu vak obrazivé vidìní inscenátorù, jejich angaovaný postoj
ke skuteènosti a viditelné pøesvìdèení o naléhavosti tématu zobrazovaných mezilidských
vztahù a v neposlední øadì i kolektivní herectví s velkým citem pro souhru sborového
projevu. A ke kladùm patøí i larvovité masky krys a jevitní práce s nimi. (LR)

A EST

MAXIRECENZÍ NA KONEC

ANTONÍN D.S. Praha (autor a reie M. vejda)
Jde o dvì kratí montáe M. J. vejdy. Krom jedné, resp. dvou idlí a sem tam nìjaké
rekvizity stojí ve jen na hercích. V Skorpil Intelektual Show jediný titulní herec provádí pøed námi intelektuální i tìlesný striptýz (ten druhý jen do spodního prádla), v nìm
odhaluje svou sebeprezentaci pro veøejnost v konfrontaci se zranitelnou, chvìjivou podstatou. V Partneøi.cz prochází manelský pár v jednotlivých èíslech èi obrazech
od zdánlivého souladu, avizovaného u písní Mu a ena, pøes prázdnotu vztahu
a po odpor, nenávist a rozchod.
Základní stavební principy a postupy jsou obdobné jako v pøedchozích inscenacích
Kulturnì divadelního spolku Puchmajer i Antonín D.S.: inscenátoøi nás zavedou do urèité
vyhranìné emoce, nálady, pøedstavy a pak ji prudce zvrátí v pravý opak. Cílem je odhalování, rozkrývání a pøevracení zavedených pøedstav, pravd, klié, frází, manýr, odhalování plytkosti velkých slov, sarkastická demýtizace celebrit, ikon, pojmù, nabourávání
tabu..., èasto jejich øazením do nových, paradoxních souvislostí. Základním pøístupem je
ironie a sarkasmus, pracuje se s okujícím kontrastem protilehlých poloh, nálad, ánrù,
stylù i jednotlivých slov, s absurditou spojování nespojitého...

Herecké provedení obou èástí je adekvátní obsahu, ánru i stylu, který inscenátoøi
nastolují. Hlavním prostøedkem je samo slovo, doplòované intonaèními prostøedky a minimalistickou hereckou akcí.
Otázkou je øazení obou èástí: zatímco prvá je postavena na zajímavém støídání poloh, dynamiky hlasitosti i napìtí, temporytmu i nálad, Partneøi.cz jsou ponìkud monotónní a pøiduení v temporytmu i celkové energii, co se projevuje zvlá v nedùrazném konci.
Otázkou také je, nakolik jsou vechny verbální vulgarity funkèní a nakolik jde u jen
o provokující exhibici. (LR)
DIVADÝLKO NA STRÁNI, Z Na Stráni, Dìèín VI: O hadovce... (dle F. Nepila autor
a reie J. trbová)
Jednu z Nepilových Pohádek z Pekelce (O hadovce smrduté) hrají dìti prvých roèníkù Z. Jako obvykle u Jany trbové jsou temporytmicky vedeny hudebním cítìním pùdorysu celku i jednotlivých situací, pøesnì a úèinnì dokáí realizovat i unisonní sbory
a polosbory, ale pøedevím jsou autentické, hravé a zároveò sdìlné ve vztazích postav
a nìkteré (hadovka, bedla...) i v hereckém výrazu, a vytváøejí tak pùsobivý tvar inscenace.
Scénografie se (krom nemnoha rekvizit) omezuje na náznakové metaforické kostýmy, v nich tu kterou houbu oznaèuje barva obleèení a pøedevím pøísluný klobouk èi
èepice (satan - chlapeèek s mafiánským kloboukem, vestou, kravatou a èernými brýlemi, kováø s umatìným koeòákem na hlavì a zástìrou, hadovka v pøiléhavém zeleném
kulichu...). V tomto veskrze kladném prostøedku je vak skryt i zdánlivì dílèí, leè ne nepodstatný problém: jestlie houby odmítají pøijmout mezi sebe hadovku s odùvodnìním,
e není houba, protoe nemá klobouk, popírá se tato odlinost tím, e èást kuøátek má
místo kloboukù kiltovky a kozák beranici (jakkoli jsou to jinak vtipné metafory).
I to pøispívá k hlavní rezervì inscenace: téma vylouèení a nalezení vztahu k tomu,
kdo se lií, není dostateènì akcentováno a vedeno v pøíbìhu tak, abychom je prùbìnì
vnímali jako vùdèí linii, a nemizelo mezi pìknì udìlanými písnièkami, hravými dílèími
situacemi a vtipnými detaily. Otázkou také je, zda tématicky nejlogiètìjím a nejpùsobivìjím dùvodem k pøijetí hadovky ostatními houbami je to, e se od houbaøù dozvìdí
o její zvlátnosti (klade vajíèka), zatímco nevyuit zùstává fakt, e ostatní houby zachránila, kdy od nich odpoutala pozornost houbaøù.
Problémem je zatím také samotný zaèátek, v nìm vedoucí pøichází coby houbaøka,
zapøede s diváky rozhovor o druzích hub, pak odloí koík a oznámí, e nám zahrají o tom,
jak byla hadovka pøijata mezi houby; krom toho, e jde o nevystavìnou improvizaci, je
logika houbaøky-diskutérky, která se vzápìtí promìní ve vedoucí-reisérku a pøed koncem zas v tatínka-houbaøe, ponìkud pochybná; a hlavnì je tento úvod zcela zbyteèný.
Lze vak vìøit, e soubor si s tìmito dílèími problémy poradí a dopracuje u teï výbornou inscenaci v skuteèný záitek, pøi kterém se budeme smát i trnout. (LR)
LDO ZU EROTÍN Olomouc: Pìt holek na krku (dle I. Hercíkové autor a reie
A. Palarèíková)
Nikola zkouí se svou spoluaèkou duo na zukový koncert, ale vztahy naruí Jiøina, která Nikole závidí pìkné bydlení zbohatlické rodiny a potve proti ní i dalí spoluaèky. Navíc se objevuje Princ, hoch, který Nikolinu spoluhráèku zajímá, ale sám projevuje
zájem o Nikolu, je ho vyhledá. Dívky vymyslí pomstu a napíí Princovi vyzývavý dopis
s jejím podpisem. Nikola Princùv návrh na schùzce odmítne, ale jeho otec sdìlí obsah
dopisu její matce. Ta natìstí zjistí, e jde o podvrh, Nikola vak odmítne prozradit pachatele a vyøídí si ve se spoluaèkami sama, co vydìené dívky kvitují a vichni si

padnou do náruèe. Mùe zaèít spoleèný koncert. Tak vypadá základní kostra pøíbìhu Ivy
Hercíkové v pøepracování souboru.
Zajímavá, vìku pøimìøená zápletka a téma, pozoruhodná støihová kompozice (otázkou je, zda nìkteré obrázky nejsou a pøíli krátké), nápaditá práce s promìnlivì stavìným praktikáblem pro rùzná prostøedí (otázkou je, zda pøestaveb není a pøíli a zda by
je neurychlilo, kdyby se provádìly viditelnì pøi zvlátním pracovním svìtle), civilní kostýmy (ani civil by vak nemìla být strakatá cochcárna).
Soubor má pøed sebou jetì spoustu práce na objasnìní nìkterých motivù,
na zpøesnìní èi doplnìní motivací postav a posílení logiky dìje.
Má Nikola o Prince zájem nebo ne? Zaène s ním chodit nebo ne? Nevadí jí, s jakou
a arogantní vìcností pøijal (zøejmì velmi odváný) návrh v podvreném dopise?
Slepým a faleným motivem je rozhovor Nikoly s matkou o cenì bytu (vyvolává dojem, e Nikola chce nìjak øeit Jiøinin bytový problém). Omylem je obraz snù (?) dìtí
i uèitelky bìhem zkouení - dramaturgickým omylem je proto, e z nièeho nevyplývá,
na nic nenavazuje, v nic neústí a k nièemu tématicky dùleitému se neváe, reijním
proto, e kvùli bezvýznamné scénì najednou vnáí úplnì jiné prostøedky a postupy.
Nejvìtí rezervou je samotný závìr. Nejprve je tìko pochopitelné, èeho se (dnení!)
dívky tak stranì bojí ohlednì podvreného dopisu, následné øeení je tak snadné
a bezproblémové, e je nejen nevìrohodné, ale i zpìtnì devalvuje dramatickou hodnotu
pøedchozího dìje: dìvèata se hned vrhnou Nikole kolem krku a ve je v poøádku. Vyøeil
se tím problém zbohatlictví Nikoly? - nebo mìlo jít spí o pocit dìvèat, e se Nikola
vyvyuje? - co nám ale nebylo nièím sdìleno, ani její vystupování èi kostýmování nic
takového nenaznaèuje. A violoncellistce, která si na Prince myslela, je úplnì jedno, e jí
ho Nikola (asi) pøebrala?
Spousta práce je i na tvorbì mizanscény (zatím jde pøíli èasto o aranmá v øadì
èelem do divákù) a na výstavbì linie temporytmu celku, pøedevím pomocí vybudování
akcentù na klíèových místech dìje (roztrka v partì, schùzka s Princem, objevení podvreného dopisu, závìreèné øeení vztahù).
Takto vypoèteno, mùe se zdát, e zde není kladu. To by byl omyl: Pìt holek na krku
je z tìch pøípadù, kdy otázky i námitky jsou svìdectvím o vzruivosti inscenace. Hodnotou je pøedevím velký kus odvedené práce, to, jak ètrnáctiletá dìvèata za svým sdìlením stojí, odvaha, s ní se do nároèné inscenace pustila, i velkorysý dramaturgicko-reijní
pùdorys inscenace. Zmiòované rezervy, otázky a problémy jsou velké - ale ne fatální.
Zdá se, e jde spíe o dotaení - nìkde v hereckém provedení (emotivnost výrazu),
nìkde vak i v dramaturgicko-reijním základu (dotvoøení situací, které by chybìjící èi
chybný význam správnì a úèinnì sdìlily). (LR)
NAIVNÍ DIVADLO Liberec: Labutí jezírko (autor I. Peøinová, reie T. Dvoøák)
Pøevyprávìní pøíbìhu na motivy baletu Petra Iljièe Èajkovského Labutí jezero jsem
zhlédla v rámci praské divadelní pøehlídky Dítì v Dlouhé. Autorka textu pojala hru jako
loutkovou hudební komedii. V pìtaètyøiceti minutách jsme tedy svìdky mnohých vtipných scén a humoru, který je pro inscenace Naivního divadla v poslední dobì charakteristický. Umnou práci s loutkami dokreslují hravé vokální hudební vstupy s motivy melodií
P. I. Èajkovského (hudbu k inscenaci vytvoøil Vratislav rámek). V nìkterých chvílích
mám vak pocit, e vtipù je a pøíli a e i hudba je jaksi zbyteènì parodována (zejména
v pøestavbách scény). Kladu si proto otázku, kde hledat hlavní téma inscenace jako
celku. Inscenace je zjevnì koncipována jako hra urèená dìtem. Je to tedy snaha ukázat
dìtem, o èem je Èajkovského balet Labutí jezero, jeho libreto bylo napsáno na motivy

pùvodní nìmecké pohádky Labutí proud, èi má být hlavním dùvodem vzniku této inscenace snaha pobavit mnostvím vtipných scén, které jsou vak leckdy namíøeny spíe
k divákovi dospìlému?
Pøíbìh je veden velmi jednodue, vcelku srozumitelnì. Zaèíná hudebním vstupem
lovcù, na základì nìho se poène odvíjet dìjová linka, v ní princ pozná krásnou Odetu,
princeznu zakletou èarodìjem Rudovousem v labu. Dostáváme se do prostøedí královského paláce i do lesního pøíbytku zlého Rudovouse a jeho dvou sluebníkù. Rozkrývají
se nám vztahy mezi jednotlivými postavami. Zlo je v této verzi pøíbìhu nakonec potrestáno a dobro vítìzí. Moná právì to má být tento nosným tématem inscenace. Myslím
vak, e není dùkladnì budováno bìhem dìje a v závìru není akcentováno.
Pøedstavení se hraje marionetami a sem tam se vyskytnou i dalí druhy loutek. Z loutkáøského hlediska bylo potìující vyuití klasického dupáka (loutka Haapy) a kouzelnì
se pøemìòujících trikových loutek (Odeta, Rudovous, Aranka). V rámci veobecnì vtipného pojetí se na úplném konci objeví dokonce dvì baletící loutky - mu a ena (zøejmì
princ a Odeta), které nám mají pøipomenout spojení právì zhlédnutého pøíbìhu s pùvodní
pøedlohou, tedy s baletem P. I. Èajkovského. Aè se s ostatními loutkami v prùbìhu celého pøedstavení hraje velmi pøesnì, zde jsou loutky navzdory svým monostem ponìkud
nemohoucí (bouchají se o zadní èást kulis), co je koda.
V celku vak lze konstatovat, e Labutí jezírko stojí za vidìní a e patøí k tìm lepím
pøedstavením, které jsem mìla v poslední dobì monost navtívit. (VB)
TRAMTÁRIE Olomouc: O praèlovíèkovi (autor a reie V. Kracík)
Èást olomouckého spolku tvoøená tøemi mládenci a jednou dívkou budí dojem velmi
profesionálního pøístupu; vak jde také vesmìs o absolventy divadelní vìdy, jejich ambicí je èasem se profesionalizovat.
U sama scéna tvoøená velkým støedovým a mením boèním paravanem pùsobí velkoryse (ani na sebe strhává nepatøiènou pozornost) a výtvarnì kultivovanì. Pøi ví jednoduchosti je svou èlenitostí pøitalivá a poskytuje potøebnou rozmanitost funkcí; vymykají
se z ní jen funkènì oprávnìné, ale výtvarným principem pøiznaného konstruktivismu
nepatøièné tafle. Mezi klady patøí pouití rekvizit v jejich naprosté, jakkoli divadelnì pøiznané konkrétnosti: napíchnutí ryby na otìp, rozlomení melounu, výroba sekeromlatu...
Dva herci a jedna hereèka pøedvádìjí vývoj èlovìka od vztyèování na dvì nohy, pøes
poznávání svìta, vylepování lovu, výrobu prvých nástrojù a po setkání mue se enou.
Èiní tak pantomimou s doplòkovými zvuky srozumitelnì a pùsobivì, take patery èi estery struèné vypravìèské vstupy, v nich se dozvídáme, co se stalo, jsou v podstatì zbyteèné (snad s výjimkou jednoho dvou, kdy slovní komentáø pøináí místo známé informace
v nìèem obohacující pohled na to, co jsme vidìli).
Zatímco loutkové postavy psa èi hada jsou funkènì pøesnì zaøazeným (i loutkoherecky zvládnutým) doplòkem, výjevy rùzných pravìkých zvíøat, pøedvádìné na paravanu
vesmìs plonými loutkami, pùsobí ponìkud odtrenì, jako samostatný, jen velmi volnì
a dekorativnì související plán; stálo by za úvahu pevnìji je zapojit do dìje a pøedevím
do tématu inscenace.
Praèlovíèkovy pøíhody se øetìzí v pøirozeném a pochopitelném sledu dobøe vystavìných situací, ale po nìjaké dobì cítíme, e chybí tématické propojení a smìøování. Kdy
se na závìr praèlovíèek setká a sblíí s praèlovìèicí a je øeèeno, e tak se nauèil vracet
domù... a mìli dìti... a potom jsi byl ty, je to téma jen dodateènì pøilepené, z pøedchozího
dìje nijak nutnì nevyplývající: ani v praèlovíèkových pøíhodách, ani v druhém plánu
ivota pravìkých zvíøat na paravanu se nikde potøeba domova a partnera v pozitivním

ani negativním smyslu neavizuje, nepøipravuje, neobjevuje. To je v tuto chvíli hlavní rezerva inscenace, která vak není neodstranitelná.
V kadém pøípadì jde o nápadité divadlo, pøi nìm se dìti náramnì baví, ani by
se inscenátoøi sniovali k líbivé podbízivosti èi infantilitì. Naopak: je to divadlo natolik
inteligentní, e baví nejen dìti, ale i dospìlé diváky. (LR)
TRUHLÍCI, ZU Prostìjov: Narozeniny Marie-Hedviky (autor R. Gosciny, reie
H. Kotyzová)
Dobrý reisér dokáe pro své herce najít takovou pøedlohu a takový inscenaèní klíè
i herecký styl, aby výsledek vypadal, jako by to lépe ani nelo, a herci jako geniální, i kdyby
neumìli dohromady nic.
Hana Kotyzová je výborný reisér. Pro svých tøináct dvanáctiletých holèièek a jednoho kluka vybrala jednu z epizod Mikuláových patálií, chlapeèka nechala odøíkat úvod,
nesmìle postávat stranou na holèièí party a nakonec odøíkat závìr, holèièky pak v kratièkých støípcích pøesných vychytávek nechala brebentit, obdivovat tu èi onu panenku
a tahat se o ní èi o roli ve høe na ípkovou Rùenku.
Dívám se a kladu si otázku, zda ona a deklamativní statiènost hocha a lehké pøehrávání velkých gest dívek jsou projevem herecké nedostateènosti a neautentiènosti
(k èemu mì znovu pøiklání závìreèná chlapcova deklamace) nebo stylem vystihujícím
situaèní stísnìnost Mikuláe a holèièí rádoby high society oslavy dìtských narozenin.
Nevím to doteï, i kdy chci vìøit, e platí spíe to, co píu výe.
V kadém pøípadì rezervou je veobecné, témìø neindividualizované pojetí skupiny
dívek, a pøedevím to, e celek zùstává jen v rovinì pouhého ánrového obrázku, pøevyprávìní veselé pøíhody - a to, co nabízí u autor, kdy v závìreèném Mikoláovì vypravování konstatuje a pak jsem se rozbreèel, zùstává nenaplnìno: je tu krásnì vykresleno
holèièení, je je pro poøádného kluka nepochopitelné, ale ne u tématicky silný emotivní zmatek a stress, který z toho pro nìj vyplyne. A to lze od dvanáctiletých dìtí (na jeviti,
kupodivu, pùsobí mladí) ádat. Zkuená vedoucí si ale jistì s lecèíms jetì poradí.
Buï jak buï není pochyb, e jde o pìknou miniinscenaci, která vechny pobaví. (LR)
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