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Nikdo z nás nezná vekerou loutkáøskou tvorbu u nás, nato v Evropì.
Drtivá vìtina profesionálù vèetnì teoretikù a kritikù nemá ani tuení
o amatérské (a z vìtí èásti ani nezávislé profesionální) tvorbì a loutkové
divadlo zuují na bývalá státní, nyní statutární, mìstská kamenná loutková
divadla. Lidé kolem amatérského divadla zase znají jen ty inscenace statutárních divadel, které vznikly v jejich mìstì èi s nimi se namátkovì potkají
na pøehlídkách. A nezávislí profesionálové, kteøí zùstávají stranou festivalù
tìch i onìch, jsou na tom nejhùø.
S evropským èi svìtovým divadlem jsme na tom jetì hùø. To, co vídám
na pøehlídkách, bývá jakési exportní divadlo vyznaèující se dvìma rysy:
na jedné stranì je rádobyhlubokomyslný, existenciální obsah, øeící nìjaký zdánlivì zásadní problém (Och, Johny, pojïme si o smrti té mouchy
vánì popovídat!), na druhé pak okázale bombastická scénografie
a funkènì zbyteèná, jakkoli tøebas dokonalá, detailistická nápodoba vnìjkových ivotních projevù postavy loutkou. Pochybuji, e tak vypadá souèasné evropské loutkové divadlo - spí evropský festivalový export.
Já sám jsem kupøíkladu letos vidìl necelé dvì stovky pøedstavení, z vìtí
èásti amatérských, z drtivé vìtiny èeských. Soustøedím se tedy pøedevím
na obecné postavení èeského loutkového divadla v souèasné spoleènosti
a kultuøe, jak se mi z tohoto pohledu a na tomto vzorku jeví a na posuny,
které z nìj ètu.

POSTMODERNA
Nejsem ádným fandou postmoderny, ale musím objektivnì uznat,
e právì postmoderna je v souèasném èeském loutkovém divadle nepøehlédnutelnì pøítomna, e odpovídá cítìní vìtiny dneních mladých lidí,
a také e je v souèasnosti hlavním hybatelem jeho vývoje - a to i u tìch,
kteøí o podstatì ba dokonce o existenci takového jevu nemají ani tuení.
Postmoderna a loutkové divadlo mají navíc u ze své podstaty k sobì blízko.
 Mylenkovou podstatou postmoderny je odmítnutí jediné objektivní
pravdy, nastolení mnohosti, pluralismu pravd a jejich zrovnoprávnìní v loutce má pluralismus pohledù podobu vìdomí podvojnosti, pøítomnosti
vypravìèe a vyprávìného, odstupu, pøípadnì i zcizení, je mùe herec
vùèi loutkové postavì tématizovanì zaujmout; jednu pravdu sdìluje loutkou, druhou svým komentáøem a nadto, protoe jde o externalizovanou hru,
mùe zcela volnì klást rùzné pravdy vedle sebe a proti sobì.
 Rùznost pohledù nutnì pøináí úsilí o vytváøení alternativ - a loutkové divadlo je u samo alternativou zobrazení svìta, loutka je u sama o sobì
alternativou vùèi pøevaujícímu technickému hyperrealismu a perfekcionismu, jím vládne pøedevím dominantní umìní dneka - film; a potøeba jinakosti, alternativnosti pøináí postmodernímu loutkovému divadlu velké
pozitivum v podobì pøitalivosti pro mladé, jak o tom jetì bude øeè.

 Pluralita pravd, názorù a pohledù na svìt se projevuje i èastými citacemi jiných
umìleckých dìl èi prvkù reality) a má svùj odraz také v pluralitì prostøedkù:
 dominuje synkretismus - spojování èi míení rùznorodých prvkù èi jevù - a loutkové
divadlo je u samo o sobì smìsí-synkresí neivého materiálu a ivé dynamiky pohybu
a hlasu loutkoherce, zvlá, je-li tento herec viditelnì pøítomný vedle loutky a je vzhledem
k ní i tématizován; tato rùznorodost je (napø. ve srovnání s divadlem hereckým) jetì znásobena témìø neomezenými materiálovými, tvarovými, proporèními, barevnými èi technologicko-pohybovými monostmi loutkového divadla,
 odmítání vnìjí stylové jednoty (jednota je novì dána funkcí), jednoty druhové
i ánrové
- loutka zmnouje paletu prostøedkù (a moností herce), ale také dovoluje jejich volné
prolínání a míení, i míení ánrù a druhù; mùeme hrát loutkou postavu i vyprávìt a hrát
o postavì loutkou vytváøené - a tím i vyjadøovat rùznost (a pluralitu) pohledù, postojù,
pravd,
- druhovì se loutka u svou podstatou pohybuje mezi umìním výtvarným a dramatickým
- má prvky dramatické (vztahy, jednání, situace vyvíjející se v èase), epické (loutkové
divadlo je vdy vyprávìním loutkou), ale i lyrické (nechronologická a nekauzální, paradigmatická skladebnost výtvarné kompozice, ale také to, jak je loutce pro její umìlost
blízká hudba, rytmus, zvuk),
- projevem sbliování postmoderny a loutkového divadla je pak dalí posun k epizaci stavu, kdy neskrývanì dominantním hybatelem dìní je herec-vypravìè, komunikátor,
jemu je pøedvádìní pomocí jednání loutky podøízeno,
 rozbíjení pevných tvarù, klipovitá atomizace a inkoherence èi inkonzistence
jednotlivých prvkù jako cesta k odhalení i následek støetu pravd - pøitom je známo,
e kompozice, sloené z drobnìjích støihovì skládaných zábìrù (napø. revue) loutce
vyhovuje více ne souvislé jednání, podloené detailními motivacemi a psychologií,
 tíhnutí k stavbì paradigmatické (kontextové) spíe ne syntagmatické (lineárnì
chronologicko-kauzální) - souvisí i s povahou loutky jako prvku se zvýeným výtvarným
nábojem, který je v loutkovém divadle souèásti výtvarného, hudebního i slovesného jevitního obrazu s mnohorozmìrnými vzájemnými souvztanostmi.
Souèástí dobového cítìní a mylení, je pak znovu pùsobí i na divadlo, je také:
 teatralizace ivota, patrná od vzhledu, oblékání a vystupování hudebních skupin
a jiných celebrit èi celebrit, pøes bìné civilní oblékání, mediální prezentaci svìta a dìjù
v nìm a po praktikování politiky - kteráto teatralizace souzní se zvlátní, groteskní výtvarností loutky - loutkové divadlo je u svou výtvarnou podstatou nejteatralizovanìjí
divadelní druh, na stylizaci a nadsázce pøímo postavený,
 sílící obliba prolínání prvkù reálných a fantastických v ánru fantasy, magického
realismu... (v literatuøe, filmu, ale zprostøedkovanì i v ji zmínìných kostýmech hudebníkù...) - pøièem k fantastice a ánru fantasy je loutka velmi disponována svou fantaskní
promìnností tvarù, proporcí i pohybovì technologických moností; tento rys je patrný
i na zájmu dìtí i dospìlých o animovaný èi loutkový film, jeho pøíbuznost s loutkovým
divadlem není tøeba zdùrazòovat,
 zvýená hravost a jistá infantilizace dospìlé spoleènosti (patrná zejména z nového
fenoménu her a hraèek pro dospìlé, poèítaèových her, ale také ze zmínìného zájmu
dospìlých o fantasy-literaturu a film, jako i o filmy animované) - a hravosti vychází loutka vstøíc u svou podstatou: loutkové divadlo je svým zpùsobem rozvedená hra, v ní si
lze se svìtem pohrávat a pøetváøet ho i velikostnì (vìtinou zmenením), proporènì, tvarovì, ale také pohybovì a funkènì v takøka libovolných alternativách.

POSUNY, ZMÌNY, OTÁZKY A PROBLÉMY
Loutka èi loutkové divadlo a postmoderna jsou si tedy v mnohém blízké. Uplatnìní
postmoderního mylení èi cítìní v loutkovém divadle vak samozøejmì neznamená jen
akceptování a vyuití toho, co loutka a loutkové divadlo ji tak jako tak mìly. Vede
i k posunùm a zmìnám, je jsou z hlediska fungujících zákonitostí loutkového divadla
jako specifického umìleckého druhu nìkdy pøínosné, jindy problematické èi záporné.
Nejzøetelnìji se projevují v scénografii, v dramaturgicko-reijní práci a v práci s loutkou.
V SCÉNOGRAFII vede odmítání vnìjí stylové jednoty k synkretickému míení
nejenom rùznorodých rukopisù, ale i výchozích materiálù, kontextových a funkèních východisek, druhù loutek, jejich velikostí...
Tendence k citaci, respektive k pouívání ji pouitého se silnì uplatòuje pouíváním rùzných plyákù, panenek, umìlohmotných panáèkù èi prvorepublikánských soustruených pidimarionet a jiných hraèek místo loutek. Zdaleka ne vdy jde o citace
významové - èasto jde jen o projev nedbalosti, neumìlosti, nahodilosti èi naschválnosti,
pramenící z odmítání artistnì-øemeslné dovednosti (o ní bude jetì øeè). Kadá taková
citace si ovem pøináí své asociace èi konotace - významy nìkdy nezaøaditelné, nìkdy
nesmyslné, nìkdy protiøeèící smyslu celku, èasto nechtìné.
Scéna nejene u dávno není ilustrací prostøedí, ale èasto je zámìrnì volena
a vytváøena jako kontrapunkt materiálovì i významovì protikladný prostøedí, v nìm
se dìj má odehrávat. Jde o vytrení postav èi dìje z pùvodního kontextu, o vytrení
z divadelní konvence zobrazování prostøedí, nebo o posun, který zaøazuje jednání postav do jiného ánru - ani se tomu loutky, zpùsob hry s nimi a dalí prvky pøizpùsobují.
Významy vzniklé takovým posunem mívají obèas a symbolickou povahu. Scéna pøestává být pouhou ilustrací prostøedí a jednou z jejích hlavních funkcí je vést dialog s ostatními
slokami. I tady se vak celý zámìr nezøídka vyèerpává naschválností, je nemá ádný
jiný obsah a cíl, ne okovat. Novost, pøekvapivost, zvlátnost èi spíe ozvlátnìní k umìní
samozøejmì patøí. Je vak otázka, zda se umìní vyèerpává jen touto jiností za kadou
cenu, a zda pøináí efektivní úèin, vnímá-li ji divák jako nahodilost, která neotvírá nový
úhel pohledu a nepøináí tak novou mylenku v konzistentní vazbì s dalími slokami
a prvky inscenace, sjednocenými spoleèným tématem.
Celkovì lze øíci, e postmoderní scénografie - pøedevím loutky a scéna - pùsobí
v daleko vyí míøe promìnìnou a zvýraznìnou funkcí, pøedevím pomocí vytváøení
a dynamizování kontrapunktických kontextù výtvarných prvkù mezi sebou navzájem (loutka-loutka, loutka-scéna), vùèi pohybové akci i vùèi slovu (loutka resp. scéna-slovo...) a vùèi
dalím slokám èi prvkùm.
V DRAMATURGII postmodernistický pluralismus pravd na jedné stranì otevírá neohranièené monosti èerpání a kombinování zdrojù, situací, motivù, ánrových poloh, kompozièních postupù..., na druhé stranì vak má mnohdy za následek neschopnost najít
a formulovat v mnohosti motivù spoleèného jmenovatele-téma a vytvoøit silný, logicky
konzistentní dìj a téma bez lapsù, pøeryvù a svévolných naschválù. Zatímco v tradièním
reprodukèním zpodobení iluzivním divadlem mnozí inscenátoøi nebyli schopni najít téma
proto, e si je pletli s pøíbìhem, v divadle postmoderním se namnoze setkáváme
s inscenacemi, které nemají hlavu ani patu, nedávají ádný smysl, nemají ádný vnitøní
spoleèný jmenovatel... prostì proto, e inscenátoøi jen vrí nápady bez potøebné selekce
a hierarchizace dané tématem. Ve snaze za kadou cenu zaujmout èi vinou nezvládnutí
øemesla upadá dramaturgická úroveò - tématická stavba, smysl celku, konzistence jednotlivých motivù, shoda dìjových faktù a významù, které jim inscenátoøi chtìjí pøikládat...
Volnost postmoderny slouí jako alibi èi bianco ek pro libovùli a nekázeò.

Podobným dùsledkem patnì chápaného pluralismu názorù v postmoderním loutkovém divadle je i nezaujetí jakéhokoli stanoviska, názorová neukotvenost, promiskuita,
projevující se jako pouhý pozitivistický výèet faktù. Pluralismus znamená mnohost v rámci
jediného - zde znamenáme jen nijakost.
Jak øeèeno, kompozice, sloené z drobnìjích støihovì skládaných zábìrù loutce
vyhovují více ne souvislé jednání, podloené detailními motivacemi a psychologií. Avak
hojná inkoherence èi inkonzistence jednotlivých prvkù v inscenacích je spíe nedostatkem ne naplnìním potøeb postmoderny.
Ne vdy se z mnohosti rùznorodých stylù daøí vytváøet novou funkèní jednotu, je by
dávala uití rùznorodých dramaturgických, scénografických i loutkohereckých prostøedkù a postupù, stylovým, ánrovým i druhovým prvkùm smysl. Alternativnost se tak èasto
stává jen naschválnickým samoúèelem bez vnitøního zdùvodnìní.
UITÍ LOUTKY A PRÁCE S NÍ se v posledních patnácti a dvaceti rovnì znaènì
promìnilo. Loutka dík postmodernì získává i nové funkce èi výraznìji akcentuje nìkteré ze stávajících; nìkdy ku prospìchu loutkového divadla, jindy naopak (upozornìní: ádná z následujících funkcí nebývá zcela èistá, prostá funkcí dalích):
 Zpodobovací funkce - loutka zpodobuje postavu = ve snaze o vytvoøení iluze skuteènosti, loutka plnì jedná a tím se stává v oèích diváka subjektem-postavou. Hra s loutkou
smìøuje k vytvoøení situace jednáním loutky, zaloeném na èasto a detailní drobnokresbì.
V nejlepích pøípadech loutka nejene jedná, tedy pøedvádí takové akce, které jsou
podstatné pro dìj a téma, ale èiní tak pomocí svých materiálovì technologických specifik jazykem loutky. Èást souborù stavìjících na zpodobovací práci s loutkou vak stále
jetì usiluje jen o prostou reprodukci skuteènosti loutkou pomocí napodobení pohybù
èlovìka, zvíøete èi jiné bytosti v jejich vnìjích projevech. Tento typ loutkoherectví
se bohuel èasto vyívá v (pouhém) napodobování tématicky irelevantních ivotních projevù a to mnohdy jetì na neumìtelské úrovni, kde je loutka pouívána jen jako mávátko.
Snahu o zpodobovací hru s loutkou vídáme nejèastìji u inscenací pro dìti,
v nejnápadnìjí podobì u tradiènìjích amatérských souborù, ale i v provozních inscenacích statutárních a nezávislých profesionálù.
Pøíkladem úèinného uplatnìní loutky ve zpodobovací funkci mùe být mezi amatéry
plzeòský Støípek. Jeho vedoucí Ivana Faitlová usiluje o pøesné detailní propracování gestiky, je by z loutky-artefaktu vytvoøilo vìrohodnì jednající loutku-postavu. Stejnì vìrohodnì, do jisté míry iluzivnì, konstruuje Støípek i scénu tak èi onak vytváøející iluzi prostøedí nìkdy volnìjím, otevøenìjím, pøedstavivost diváka vyadujícím tvarováním tìl hercù,
pokrytých látkami, jindy popisnìjím, ilustrativnìjím souborem kulis, je jsou èasto
souèástí rozkládacích èi otáèecích jevitních objektù - paravánù apod.
 Loutka jako znak symbolické povahy - loutka symbolizuje postavu v podobì hlavní
abstraktní vlastnosti postavy = cílem uití loutky není komplexní vytvoøení postavy-subjektu jednáním, nýbr pøedevím sdìlení této abstraktní vlastnosti výtvarným obrazem.
V pøípadì uití reálných pøedmìtù denní potøeby pro postavu (nù jako ostrý hoch...)
u omezený repertoár pohybových vlastností pøedurèuje, e pùjde více o sám metaforický význam pøedmìtu (vèetnì jeho moného pouití pro øezání èi bodání) ne o plnohodnotné pohybové jednání. Zveøejnìnou motivací pro uplatnìní této funkce mùe tedy být
i tématizovaná hravost, princip promìny hrou - proces, v nìm se akcentuje zveøejòovaná promìna pøedmìtu (èasto napø. hraèky èi pøedmìtu denní potøeby) v jednající loutku
pøi zachování neustálé oscilace mezi pøedmìtem a postavou, objektem a subjektem;
v rùzné míøe se zde uplatòuje i funkce zpodobovací a oznaèovací. Symbolická funkce
není nìjaký zvlátní vynález postmoderny (napø. hravost se jako téma uplatòovala u

od edesátých let a slavila velké úspìchy v letech osmdesátých). Teï se vak uplatòuje
èastìji, pøedevím v divadle smìøujícím k dospìlým.
Typem uití loutky jako symbolického znaku jsou napø. drátové siluety hlav v Portrétu
svitavského Trámu. Loutka se pouze staví do situací a dynamiku jednání za ní pøebírá herec.
 Oznaèovací, identifikaèní funkce - loutka oznaèuje postavu (varianta pøedchozí
funkce bez symbolického významu) = loutka nejedná, nestává se èinným subjektem-postavou, nýbr slouí pouze statické identifikaci, urèení, za koho herec právì jedná (mnohdy
spíe jen mluví) - podobnì jako kdyby drel v ruce cedulku s jménem postavy èi si na sebe
bral kostýmní znak (klobouk, sako...) èi rekvizitu, jí by postava byla urèena.
Ad absurdum - ale právì proto smysluplnì - to dotáhl semilský soubor Hugo ve své
stejnojmenné inscenaci, kde postavami, rekvizitami i prostøedím byly dùslednì nápisy.
V drtivé vìtinì pøípadù vak jde spíe ne o zámìr o neznalost, neumìní, kde jediným
dùvodem uití loutky bývá potøeba zmnoení moností malých, èasto jedno a tøíèlenných
divadélek.
Takové pouití loutky vídáme zejména u patných nezávislých a amatérských skupin, el, není vak øídké ani u divadel statutárních.
 Hranici této funkce (u ní by stále jetì chtìlo jít o to, aby loutka byla chápána jako
postava - by k tomu vinou absence jejího jednání nedochází) jetì pøekraèuje uití loutky jako pouhé záminky komunikace = ani v zámìru u nejde o jednání loutkou èi pøesné oznaèení dané postavy, z vìtí èásti dokonce nejde ani o dìj, v nìm vystupuje. Loutka
je jen odkazem - pøedmìtem hercova vyprávìní, jeho komunikace s divákem; mùe sice
poukazovat k identitì postavy, stejnì dobøe ale mùe místo ní být pouit v kadém okamiku jakýkoli jiný pøedmìt. Jednání takové loutky je nahrazeno pouhým potøásáním s ní.
Pøíkladem je divadlo Víti Marèíka a jeho èetných následovníkù a napodobitelù. Loutky jsou tu jen nástrojem, zmnoujícím hercovy monosti, podstatnìjí je to, co o nich
a mimo nì herec øíká, ne to, co s nimi dìlá: základní parametry jednající bytosti-postavy - tedy divadelní loutky - nezískává, zejména ne akcí v prostoru (mizanscéna, jednání
celým tìlem, gestem...). To nese ve svém vyprávìní výluènì Marèík - a i to a jaksi mimodìk, nebo vìtinou nejde ani o sám pøíbìh, který divák pøíli nevnímá, nedává dohromady a po pár hodinách si není jist, zda tentokrát vidìl ípkovou Rùenku, Popelku nebo
Bajaju. Ani svým vzhledem èi technologií loutka nevnáí ádné relevantní nepostradatelné významy, nevytváøí a nenavazuje konfrontace s dalími loutkami èi prostøedím. Úspìnost Marèíkových produkcí je v tom, e vrchovatì naplòují potøebu souèasného diváka,
frustrovaného globalizovanou intaktní masovou produkcí po autentickém setkání, autentické události, autentické existenci. A v tom je Marèík nedostiný.
 Jistým a nejvýraznìjím novem postmoderny je kontextuální funkce = loutka jako
akèní souèást kontextu výtvarného, textového èi hudebního obrazu. Na prvém místì není
vznik postavy detailním jednáním loutky, nýbr promìny její existence v rámci celkového
výtvarného obrazu, toho, co se øíká, zpívá èi hraje.
O výraznì výtvarný kontext celkového obrazu jde v pøípadì praského souboru Tate
Iyumni, jeho víra v monosti loutkového divadla nestojí ani tak na detailní práci s loutkou v jednotlivých situacích, jako spí na síle celistvého výtvarného obrazu, v nìm je
loutka dynamickým prvkem, schopným nést dìj v èase.
Kontextuální povahu má i vyprávìné divadlo, reprezentované napø. Hanou Voøíkovou. I zde je na prvém místì výtvarný znak loutky (zpravidla velmi jednoduché), která
vak nezpodobuje komplex jednající postavy, nevytváøí dìj vlastním jednáním, ale je kontrapunktem vyprávìného èi zpívaného slova, hudby nebo herecké akce a její jevitní bytí
funguje jen v kontextu s vyprávìním (samo by èasto nebylo dostateènì sdìlné).

Asi nejvýraznìjím reprezentantem tohoto pouití loutky je Jiøí Jelínek. Vìtinou neusiluje o detailní gestiku èi jednání loutkou tak, aby se stala vìrohodnì jednajícím subjektem-postavou, nýbr spí o její zaøazení do vztahù vùèi ostatním slokám, pøedevím
vlastnímu vypravìèskému slovu, prostoru èi dalímu výtvarnému prvku. Loutka (povìtinou s velmi omezenými pohybovými monostmi, èasto reálná hraèka) je pro nìj vìtinou
nástrojem epického sdìlení, vyprávìní loutkou v rámci víceplánového sdìlování, v nìm
dominantní roli má vypravìè èi performer sám. Pøesto je u nìj výtvarná i pohybovì akèní existence loutky nezbytnou souèástí sdìlování pøíbìhu, ji nelze vypustit. Existence
loutky je tu podstatná ve svých materiálových a technologických vlastnostech konfrontovaných s vlastnostmi prostøedí, do nìj je zasazena, s tím co se øíká, zpívá, dìlá... Loutka je pro Jelínka vìtinou nástrojem epického vyprávìní a prostøedkem zmnoení sil
jednoho èi nemnoha hercù, nástrojem postmoderního zmnoení pohledù na svìt, nástrojem, jím prezentuje svùj vlastní pohled na nìj.
Dalo by se obecnì shrnout, e snad nejèastìjím postupem postmoderny
v souèasném èeském loutkovém divadle je zámìna kontextù a tím posun èi promìna
významù pouitých prvkù (princip známý jinak tøeba z výtvarných koláí èi montáí): stejnì jako jsou vyjímány ze svých pùvodních významových kontextù a umisovány do nových
kontextù (verbálních, výtvarných, pohybových, hudebních...) citace literární resp. verbální, jsou také pøedmìty zamýlené a uívané pùvodnì tøeba jako hraèky (plyáci...) dávány do nových kontextù dramatických postav, prostøedí, toho, co se o nich øíká... - kontextù
èasto úmyslnì kontrastních s jejich pùvodním významem, evokovaným jejich vzhledem,
funkcí, pohybovými monostmi...
A jetì jeden rys postmoderny, promítající se do vech sloek a funkcí souèasného
loutkového divadla, stojí za zmínku. Relativismus mnoha rovnoprávných pravd a hodnot
v postmodernì vede nejen k odmítání intelektuální, kulturní èi umìlecké nezpochybnitelnosti, ale i k odmítání intelektuálních, kulturních èi umìleckých standardù vùbec, ba
a k jakémusi programovému odmítnutí artistnosti, arteficiálnosti, øemesla i vzdìlanosti
a k vyzdvihování pologramotnosti, je se stává pøedmìtem hrdosti. Neznat nìco, neumìt nìco pojmenovat èi správnì napsat, nevìdìt, co s èím a jak souvisí..., je pøedností.
V loutkovém divadle jsou nedbalost èi ostentativní nezájem o øemeslo patrné nejen
v scénografii a dramaturgii, ale výraznì i v herectví s loutkou a v mluvì... Charakterizují
je loutky udìlané na tøi facky èi vytaené z kufru se starými hraèkami, opovrhování kompozièními èi tématickými zákonitostmi dramaturgie i uvolnìný zpùsob jazykového
vyjadøování a v herectví s loutkou veobecná pøiblinost nebo dokonce pouhé ukazování
loutky a potøásání s ní; tím loutkové divadlo ztrácí to, co je pro nìj specifické a proè
je pro diváka pøitalivé - to, e v loutce spatøuje zároveò jednající bytost, ji loutka
pøedstavuje, a zároveò i svébytný pøedmìt specifických vlastností, který na tuto postavu pøenáí metaforické významy, pramenící z jeho materiálové a technologické
podstaty.
Josef Brùèek pìstuje tento druh protiarteficiální neformálnosti v naem loutkovém
divadle ji témìø tøicet let. Zhruba od devadesátých let 20. století se vak stal témìø masovým jevem. A loutkáøství se tím nijak nevymyká: toté lze pozorovat i v jiných druzích
souèasného umìní - v nìkterých proudech moderní hudby undergroundového støihu a také
ve výtvarném proudu street-artu, graffiti apod., ale i v reklamách èi v poøadech soukromých, ale namnoze i veøejnoprávních rozhlasových a televizních stanic.
Mluva, ba i psaní hovorovou formou ve veøejném prostoru, chybné vazby i gramatické
chyby jsou nìkdy snahou o familiární pøiblíení se k oslovovanému, nìkdy se vydávají
za humor, jindy se tváøí jako rebelské odmítnutí formálnosti, oficiálnosti, zdánlivì

i establishmentu; zdrojem a demonstrativního neumìtelství je toti také neporozumìní
svìtu a z nìj plynoucí potøeba jeho odmítání a popírání jeho pravidel. Témìø vychloubavé diletantství boduje u divákù svou nepøedstíranou èi zdánlivou bezprostøedností,
autenticitou a také neotøelostí a pùvodností formy. Problém je, kdy pùvodnost je nahrazena epigonským napodobováním - odpor k artistnímu formalismu se pak mìní v svùj
opak: na prvém místì jde právì o módní formu uití plyákù, gumákù, umìlohmotných
panáèkù èi komerèních sériových maòáskù. Za vzneeným zrovnoprávnìním hodnot
umìní a neumìní (je divákùm dává slastný pocit, e tohle by dovedli klidnì taky) se pak
obvykle skrývá prostì neumìní, neznalost, nedbalost èi mylenková laxnost a nezávaznost.
Na loutkohereckém neumìní souèasné generace profesionálních loutkáøù nese svùj
podstatný díl viny i KALD DAMU.
Z èeho vyvozuji, e uvedené negativní jevy jsou vadami a ne nejvlastnìjí podstatou
postmoderny?
Z toho, e ty postmoderní inscenace, které naplòují postuláty postmoderny a zároveò
naplòují a obohacují známé divadelní zákonitosti, jsou ty nejpùsobivìjí.
A také z nevíry v to, e se v historicky tak kratièké dobì zlomovì promìnila psychika
vnímání èlovìka, fungující a dosud jen pozvolna se vyvíjející posledních více ne dva
a pùl tisíce let. Ano, pøipravuje nás to o pocit historické výjimeènosti, ba výluènosti, ale je
to daleko støízlivìjí a reálnìjí hodnocení, ne domnìnka, e právì teï, bìhem pouhých pár let se èlovìk promìnil víc ne za nìkolik tisíciletí.
ADRESÁTI
Uplatnìní uvedených principù postmoderny je samozøejmì závislé i na adresátovi,
jeho chce divadlo oslovit. O loutkové divadlo se v souèasnosti zajímají dvì skupiny adresátù: tradiènì pøedkolní a mladí kolní dìti a pomìrnì novì mladí lidé mezi patnácti
a pìtatøiceti lety. U kadé skupiny se postmoderní postupy uplatòují velmi rozdílnì, z èeho
potom vyplývají i rozdílné cesty tøí vìtví èeského loutkového divadla.
U LOUTKOVÉHO DIVADLA PRO DÌTI ádný zøetelný posun v posledních dvaceti
letech patrný není - zèásti vinou konzervativismu uèitelù a rodièù, které dìtem návtìvu
divadla zprostøedkují, zèásti kvùli specifickým potøebám dìtí, zèásti vinou nezájmu samotných loutkáøù.
Loutkové divadlo pro dìti je formováno pøedevím pøedstavou jejich dospìlých
prùvodcù - uèitelù a rodièù - o tom, jak má správné loutkové divadlo pro dìti vypadat.
Tito rodièe èi uèitelé, kteøí ve svém vlastním ivotì poadují, aby divadlo pro nì odpovídalo tak èi onak dobì, v ní ijí, pro dìti poadují naplnìní jakési pøedstavy divadla, ji si
zachovali ze svého dìtství, èi dokonce jakousi chiméru divadla pro dìti, jak se má dìlat: mají to být tituly známé, postupy tradièní, neznervózòující svou novotou, zobrazení
srozumitelné, tedy iluzivní. Sami ovem (pokud na pøedstavení s dìtmi vùbec v sále
zùstanou) takovému divadlu pozornost nevìnují: pøeèkávají v pøemýlení o svých starostech, baví se se sousedy (zhusta nahlas), nìkdy si i ètou, èi popíjejí kávu (v exteriérech
pivo), ve tøídách si uèitelky nìkdy opravují seity èi dávají do poøádku tøídní knihy a jen
obèas zdvihnou hlavu, aby nìkoho napomenuly.
U samotných dìtí (nenasáklých jetì monostmi technického perfekcionismu filmu)
zatím stále funguje okouzlení zmeneným a tedy uchopitelným, ovladatelným svìtem
loutky, vlastnì v paralele k panence èi medvídkovi. Dìti si nekladou otázku jevové ivotní vìrohodnosti zpodobování loutkou a zpoèátku ani technické dokonalosti
a objevnosti, kterou pozdìji nastoluje znalost dokonalých filmových iluzí a trikù. Stále
jetì vnímají svìt jako mytický obraz, pøíbìh sestávající z archetypù. Proto snesou i znaènì
popisné, nepøíli ivé divadlo.

Na druhé stranì dìti, zejména pøedkolní a mladí kolní, které svìt teprve poznávají
a své poznání fixují, netouí po zpochybòování a obracení pravd (je nemají dosud
vytvoøeny) naruby; vyadují archetypy s jasnì danými konturami a jednoznaèným hodnotovým zaøazením. Postmodernistický princip plurality pravd a jejich relativnosti je pro nì
tedy v zásadì cizí a matoucí. I proto loutkáøtí tvùrci postmodernistické principy v divadle
pro dìti pøíli neakcentují. (Nemluvì o smutném faktu, e vìtina z nich vytváøí inscenace pro dìti jen z nutnosti naplnit objednávku a finanèní potøeby - tedy také zavdìèit se,
líbit se, být koupen a tedy se uivit.)
Vlastnì poslední významnìjí inovací loutkového divadla pro dìti byl zhruba pøed
tøiceti a více lety vstup hravosti jako hlavního tématu inscenace - vìtinou spojené
se zvýenou epizací, pojetím inscenace jako pøiznaného vyprávìní èi dialogu s divákem
pomocí hry, a tedy i vstupem herce na loutkové jevitì. I hravost vak dnes èasto degeneruje na pouhou rutinérskou machu, v ní inscenátoøi nic pro dìti neobjevují, ale jen
exhibují svou nápaditost.
Jinak loutkové divadlo pro dìti víceménì stagnuje a projevuje se nejèastìji ve tøech
smìrech:
a) tovární výroba prefabrikovaných víceménì iluzivních inscenací, jejich hlavním kritériem je líbivost a tedy prodejnost a jedinou ambicí je vìrohodnì ilustrovat pøíbìh.
S tím souvisí i více èi ménì úspìná snaha o iluzivní vodìní loutky, konèící vak èasto
u pouhého napodobení vnìjích pohybových projevù postavy nebo jen u pouhého ruèièkování. Pøípadná tvoøivost se projevuje jen pozmìòováním samotného pøíbìhu, jeho
obracením èi roziøováním.
b) snaha udìlat nudnou a notoricky známou pohádku po svém, modernì,
pøedevím tedy zablbnout si bez ohledu na dìti i pøedlohu. V takovém pøípadì se na vodìní
loutek èasto zcela kale, protoe dynamika jednajícího subjektu se vìtinou plnì pøenáí
na herce. Stranou jde jak hra s loutkou, která by se mìla stát jednajícím subjektem-postavou, tak dramaturgická smysluplnost celku.
c) loutka je pouívána jen jako atraktivní lákadlo a zmnoení moností malých,
èasto jedno a tøíèlenných divadélek. Je tu jen noeným, ukazovaným oznaèením postavy a v mnoha pøípadech se u dá mluvit spíe o bezloutkovém divadle, nebo neexistuje
ani snaha uèinit artefakt loutky jednající postavou.
Nejmladí, pøedkolní a ranì kolní dìti vyadují pozitivistické poznávání a stvrzování
svìta (tøebas i pohádkového), jaký je, starí kolní dìti nad deset let vyadují obmìòování, variace, dospìlí pojímají celou kálu od pozitivistického potvrzování (èasto degradovaného na nenároèný popisný konzum) pøes obmìny a po postmodernistické zpochybòování zavedených pravd.
Pokud loutkové divadlo setrvává u snahy o iluzivní napodobení svìta, èím vstupuje
do pøedem prohrané konfrontace s filmem, nemá u dospìlých anci. V okamiku, kdy
se prezentuje jako specifická alternativa pohledu na svìt, mùe pøitahovat i MLADÉ LIDI,
hledající alternativy jako prostøedek sebeidentifikace - vydìlení se z masy a zároveò pøiøazení k podobnì cítící komunitì. Úzkost ze ztracení se, rozputìní v globalizací zestejnìném svìtì jetì zesiluje pøirozenou potøebu teenagerù a dvacátníkù identifikovat
se s nìkým èi nìèím, zaøadit se k nìèemu svému, v zájmu zachování pocitu individuality
pokud mono výjimeènému, nemasovému - a i v tomto smyslu je meninová, exotická
loutka atraktivní. Loutkové divadlo se pro mladé stává alternativou pohledu na svìt i umìní,
jakýmsi nadsazeným, teatralizovaným a parodickým zrcadlem svìta, filmu, muziky...
Zároveò se tak pro mladé v øadì pøípadù stává podobným sebeidentifikaèním, individualizujícím a sebezaøazujícím znakem, jako pøíslunost k urèitému hudebnímu smìru èi

kapele. Vztah k loutce tak získává i nový rys fandovství. (Psal jsem o tom ji v úvaze
o loutkovém divadle pro dospìlé.)
Divadlo generace mladých, pøesnìji øeèeno teenagerù a tøicátníkù, pro jejich vrstevníky se mi v posledních patnácti a dvaceti letech jeví jako nejprogresivnìjí co
do urèujících výbojù, dynamiky rùstu i spoleèenského zájmu. To, èím mladé pøitahuje,
jsou právì výe popsané principy a postupy postmoderny.
Toto rozdílné uplatnìní postmoderny do znaèné míry souvisí i s rozdílným obrazem
TØECH VÌTVÍ LOUTKÁØSTVÍ pracujících v odliných organizaèních, právních
a finanèních podmínkách:
 amatéøi se loutkovým divadlem neiví a ve svých výdajích i pøíjmech jsou na nìm nezávislí,
 profesionální nezávislé skupiny jsou nezávislé na zøizovatelích, ale závislé na zájmu
a z nìj plynoucích pøíjmech divákù, zastoupených institucemi, které si je objednávají;
a koneènì
 statutární divadla jsou tak èi onak zajiována organizaènì, prostorovì i finanènì mìsty,
která je zøizují, ale také vyadují naplnìní urèitých parametrù koncepènì umìleckých
i pøíjmových.
Statutární a mnohá nezávislá profesionální divadla závislá do znaèné míry
na masovém odbytu své produkce se v souèasnosti v drtivé vìtinì orientovala
na øemeslnou produkci a rezignovala na tvorbu. Tu pak nìkdy nahrazuje formalistická
manýra pøevádìní pøedlohy do vnìjkovì neèekaných prostøedí dílen, kuchyní èi hudebních království nebo vyívání se v napodobení masovì oblíbených bondovek namísto
jejich reflexe.
Inscenaèní bezradnost pak vede namísto hledání sdìlení pomocí metafory v loutce
k snaze mechanicky inscenaci èi postavu na nìco vnìjkovì narazit: Je tam kùò udìláme to jako western, sùl zní tak trochu jako do-re-mi-fa-sol - sùl nad zlato tedy bude
v hudebním království... Nebo se jen zcela mechanicky ve pøevede bez vnitøního, tématického zdùvodnìní do v podstatì nahodilého prostøedí a Snìhurka se bude odehrávat
s dílenskými nástroji a náøadím, zatímco Zlatovláska se upeèe v kuchyni. Ano, lze uvaovat o hravosti a k vymylení toho, co by mohlo v kuchyni pøedstavovat konì èi Jiøíka
nebo naopak co vechno lze udìlat z kladiva a kletí, je tøeba urèitá fantazie. Ale sám
základ, sám pøístup bez tématického opodstatnìní je zcela formální a naschválnický.
A alostnì málokdy hledají inscenátoøi cestu k pøetlumoèení vlastního pohledu
na pøedlohu, jak se to nìkdy daøívá v tvorbì Tomái Dvoøákovi (Bezhlavý rytíø, Tøi muketýøi) èi dokonce v pùvodní autorské tvorbì posledních let praskému Minoru (vèetnì adaptace Bruncvíka). Dramaturgicko-reijnì jde zhusta o svévoli a problematická je mnohdy,
bohuel, i loutkoherecká práce, v ní dokonce i nìkterá statutární divadla zaostávají
za pièkovými amatéry. Mezi statutárními divadly nalezneme snad jedno systematicky
usilující o skuteènou tvorbu (pøirozenì s kolísavými výsledky) a dvì a tøi tu a tam se o ni
pokouející. Uvidíme, jak to zmìní zcela èerstvý nástup absolventù KALD DAMU, vzelých z øad úspìných amatérù (Jakub Vaíèek, Kamil Bìlohlávek, Mirka Venclová-Bìlohlávková, Diana Èièmanová...)
Rovnì vìtina nezávislých (døíve agenturních) souborù nabízí dramaturgicky velmi problematické, zmatené juchandy a nevalnou èi vùbec ádnou práci s loutkou;
kupodivu ku spokojenosti masového publika. Sluná èi dokonce objevná tvorba je tu
v meninì: v médiích a na pøehlídkách se objevuje stále dokola úzký okruh vyzdvihovaných souborù (Buchty a loutky, Divadlo Continuo, Teátr Víti Marèíka k nim je tu a tam
pøiøazen jeden èi dva dalí - na hranì amatérismu fungující Hana Voøíková, Tichý Jelen,

Sdruení Serpens, Cirkus ebøík, Studio dell´ arte, Polárka). Nìkdy jsou patrné stopy
tvorby, ale jde spíe o extravagance na úrovni naschválù - zejména u inscenací smìøujících k dospìlým (Vyrob si své letadýlko). Existují vak i soubory, které extravagantními
projekty neohromují, a zùstávají tak mimo pozornost médií, ale nabízejí solidní tvorbu
smìøující vesmìs k dìtem, respektující jejich potøeby, ale nepodbízející se jim èi jejich
uèitelùm a rodièùm.
Tradièní amatérské soubory se vesmìs drí hotových, vydaných textù her velmi
rùznorodé kvality a jejich práce s loutkou je kolísavá: u nejlepích z nich obdivuhodná
(Bouda...), u jiných velmi chabá. Existuje vak i relativnì iroká vrstva souborù netradièních, které spoleènì s autorskou dramaturgií, nìkdy i pièkovou, zvládají, namnoze
objevnì, i práci s loutkou (Céèko, Èmukaøi, Tate Iyumni, Støípek...). Právì ty se mi jeví být
v souèasné dobì nejsystematiètìjími hybateli vývoje, posunù, motory progrese a objevné
tvorby.
LOUTKOVÉ DIVADLO MEZI OSTATNÍMI DRUHY UMÌNÍ
Podoba kadého umìní je ovlivnìna dobou, v ní existuje (a ji na druhé stranì spoluvytváøí) - jejím spoleèenským cítìním, mylenkovými proudy i kontextem ostatních druhù umìní, najmì tìch v dané dobì dominantních.
Za èasù tzv. lidových loutkáøù v 18. èi 19. století, kdy se asi naposled u nás loutkové
divadlo ucházelo o diváka vech vìkù v masovìjí míøe, soutìilo pøedevím a vlastnì
jen s hereckým èinoherním divadlem; a ani to zpoèátku nijak zvlá, nebo to bylo dostupné relativnì úzkému okruhu vyích vrstev, stejnì jako pøeci jen drahé knihy.
V dobì, kdy mu zaèalo být herecké divadlo konkurencí i na venkovì, pokouelo
se loutkové divadlo obstát tím, e je napodobovalo, v èem pøirozenì nemohlo zvítìzit
a naopak svou snahou o kombinaci realismu (výtvarné podoby loutek a pohybové akce)
a nabubøelého barokního patosu, odvozeného z hereckého ánru Haupt und Staatsaktion, se stávalo postupnì smìným, dobrým jen pro dìti - co se nezmìnilo (a na úzkou
vrstvu nadencù) témìø do konce 20. století.
V souèasnosti loutkové divadlo existuje v jetì daleko vìtí konkurenci dalích umìleckých oborù a médií, mezi nimi má dominantní postavení film (hraný, animovaný, kreslený, loutkový a dnes i dokumentární) a populární hudba (nejrùznìjích ánrù, autentická
i reprodukovaná, v zvukové i vizuální podobì).
Asi nejvìtí výzvou a konkurencí je mu film (vèetnì televizního). To, èím kdysi loutkové divadlo okouzlovalo - zázrak oivlé hmoty u dávno nikdo za zázrak nemá: filmové
triky vèetnì tìch poèítaèových u kadého nauèily, e moné je vechno a jde jen o to,
zda jsme s nimi pøili jako první a jak dokonale jsou provedeny. Nemá smysl, aby loutkové
divadlo v tomto smìru s filmem soutìilo. Loutkové divadlo tedy touto konkurencí zdánlivì ztrácí, ve skuteènosti vak z ní i tìí - a to dvìma protichùdnými zpùsoby.
Na jedné stranì se hlásí k filmu pøejímáním celých látek jak v inscenacích pro dìti
(u nejménì od 80. let 20. st. se vyskytují v loutkovém divadle rùzné pøejaté veèerníèkové hity), tak v parodické podobì i pro dospìlé (Rocky IX Buchet a loutek, Èerná maska
Tate Iyumni, èasté parodie rùzných telenovel apod.), ale také v typicky postmodernistických narákách, citacích, evokacích a odkazech (jejich vinou divák neznalý citovaných
ikonických dìl mnohdy pøi obdobných pøedstaveních neví, oè bìí a jen se nechápavì
rozhlíí a pátrá, èemu se to zasvìcení smìjí).
Na druhé stranì se loutkové divadlo vùèi filmu (v lepích pøípadech) astnì vymezuje tím, e se nesnaí ho napodobit, ale zmìnit optiku vìdomým uitím specifických moností loutek a loutkovosti: nadsázky, typovosti, zkratky, grotesknosti, jednání materiálem
a technologií loutky - tedy zesíleným hledáním loutkovosti.

Výrazné místo populární hudby v dnením svìtì mladých reflektuje loutkové divadlo pøedevím hojným øazením písní a hudby do inscenací: inscenace, je by neobsahovala písnièky èi alespoò hudební mezihry snad dnes ani neexistují - nìkdy je to pøínosné,
nìkdy jde o pouhé klié úvodù, závìrù, pøípadnì pøedìlù.
Mnohdy se zesílené hudební cítìní projevuje i pøímým pøenosem hudebních principù
(melodizace a rytmizace øeèi a akce vùbec) do struktury inscenací èi jejích dílèích èástí.
Nejde tu o støídání zpìvu a mluveného slova jako v muzikálu, høe se zpìvy, zpìvohøe èi
operetì, ani o plnì zpívané divadlo jako v opeøe, nýbr o pøípady, kdy akce a øeè plynule
pøecházejí do hudební roviny (Céèko, Divadlo Arnota, Drak, inscenace Minoru ovlivnìné J. Matáskem) èi v nìkterých pøípadech hudebnì pojatá akce tvoøí samostatná èísla
v kompozici koláí (co je typické tøeba u inscenací Jiøího Jelínka). Ne náhodou na pùdì
nejvýraznìjích skupin takto cítících spojení hudby a divadla vznikají èi soubìnì existují
hudební kapely (Dno-Dva, Céèko-Trstenická stezka, Vaíèkùv Rámus/Pachýø, Tesaøùv
Mimotaurus...
Relativnì velmi málo se dnes loutkové divadlo vymezuje vùèi divadlu hereckému,
aè má k nìmu nejblí. Má to zøejmì dva dùvody. V dnením divadle dochází k tak velkému prolínání divadla loutkového a hereckého, e nìkdy a dìlá problémy rozhodnout,
kam tu kterou inscenaci zaøadit. Pøedevím vak progresivní soubory pochopily, e herecké
divadlo je v mnohém jiná disciplína, ji nemá smysl napodobovat - herec umí lépe individualitu charakteru s jeho jemnou, sloitou, mnohdy i protikladnou psychologií jedineèného subjektu, zatímco loutka umí typ s jeho zjednoduenou a jednoznaènìjí, zato vak
zesílenou, nadsazenou paletou vlastností.
Zajímavé u tak výtvarného divadla, jako je divadlo loutkové, je, e pomìrnì málo jsou
patrné reflexe souèasných trendù výtvarného umìní. Snad to odpovídá roztøítìnosti
a jisté bezradnosti souèasného výtvarného umìní, je paradoxnì hledá svou cestu
v konceptuálních paradivadelních seancích, které vak nenaplòují ani parametry divadelní ani parametry výtvarné. (Právì se doèítám, e britské nejprestinìjí výtvarné ocenìní získala zvuková instalace, spoèívající ve tøech reprobednách postavených v prázdné
místnosti, ze kterých zní záznam autorèina pøednesu barokní písnièky o utonulém námoøníkovi, doplnìných malou lavièkou.)
Nejménì se loutkové divadlo prolíná a inspiruje tancem - vcelku pøirozenì, nebo ten
je výsostnou oblastí autentického lidského tìla.
Lze uzavøít, e loutkové divadlo ve svých pièkách nijak nekulhá za dobou a jejími
dominantními umìleckými druhy, ani není jejich pouhou pasivní reflexí. Smutné je,
e svrchu øeèené platí pøedevím pro vìtev amatérského a nezávislého profesionálního
divadla, zatímco statutární divadla, která mají nejpøíznivìjí finanèní, technické i profesní
pøedpoklady, ve své vìtinì produkují jen matné komerèní, veobecnì pøijatelné a tudí
prodejné kusy, jaké vídáme u dvacet let, a které byly progresivní jetì o nìjakých deset
èi patnáct let døíve.
Ludìk Richter
JAK JE TO SE SOUÈASNÝM ÈESKÝM LOUTKOVÝM DIVADLEM?
Co je podle nás nejvìtím problémem?
Rozpad umìleckých ánrù a liberalizace umìní. Máme dojem, e èím dál tím míò
tvùrcù stojí o to pìstovat konkrétní tradièní kánon, rozvíjet v dobrém slova smyslu øemeslo ... to ale neznamená, e by o dobré loutkové (i tradièní) divadlo nebyl zájem mezi
publikem. Pokud vznikne dobrá loutková inscenace, pùsobí to jako zjevení a dobré tradièní zaèíná být vlastnì inovativní a novátorské.

Jaký je jeho stav?
Souvisí to s tím rozpadem ánrù, nebo spí znovuformováním a novým potvrzováním a hledáním funkce loutky. Moná máme jako tvùrci dojem, e loutka sama inscenaci
neuiví, loutka je brána více jako doplnìk - alternativa - oivení. V práci s dìtmi to souvisí
s potøebou dìtí víc se vyslovovat sám za sebe a tudí i s potøebou pracovat s takovými
látkami, které nejsou ánrovì blízké pro vyuití loutek. Svým zpùsobem je to pøirozené
a dobré, loutka se urèitì z divadla neztrácí ... jen nejsme svìdky souèasné silné loutkáøské koly.
Jak si stojí mezi ostatními umìleckými obory?
Hranice mezi obory se natolik slívají a jsou zámìrnì potírány, e je to nesmysl porovnávat. Globalizace a multifunkènost jde napøíè obory - co je dnes èisté divadlo a co je
èisté výtvarné umìní? Pozitivní je renesance animovaných filmù. Tvùrcùm se hodí vyuívání magie postavièek a ztvárnìní nereálných prostøedí a situací, které jsou doménou
loutkového divadla. Jde o prorùstání oborù ... moná budeme v budoucnu svìdky toho,
e loutka u bude jen souèástí animovaného filmu, protoe nadøít divadlo s loutkou
se nebude nikomu chtít.
Koho dnes zajímá?
Bìný konzument umìní dnes obory a ánry rozliuje daleko ménì ne døív. Je mu
prostì jedno jestli vidí dobrý tanec, bigbít nebo loutkové divadlo... dokladem toho je multiánrová umìlecká skladba produkcí na rùzných festivalech. Stálá divácká základna
jsou urèitì poøád malé dìti ...jak tomu bylo koneckoncù vdy, ale prostøednictvím dobré
inscenace mùe loutkové divadlo oslovit a okouzlit kohokoliv.
Co od nìj dnení diváci chtìjí?
Katarzi, záitek, pobavení, inspiraci ...stejnì jako od kadé jiné produkce
Jak dnení spoleènost a jiné umìlecké obory ovlivòují jeho podobu a zpùsob
uití loutky?
...no vdy je to pìkné ... spoleènost loutky potøebuje ... loutkové divadlo pomáhá !!!
Panáèek DURACEL, chytrá LIKA stavební spoøitelna ... vèera jsem vidìl v lékárnì
DRÁÈKA Bronchíka ... kolik loutek chodí kolem nás v obchodech a kolik jich potkáváme
na ulicích !!! Kdo nechce, a se nedívá ... a to nás èekají jetì vánoce a spousta pejskù
s PAROÍM !!!
Ivana a Pavel Nìmeèkovi
V JAKÉM STAVU SE NACHÁZÍ SOUÈASNÉ LOUTKOVÉ DIVADLO?
Myslím, e nikoliv ve stavu poehnaném. Je to prostì, jak to je. V amatérském divadle se skoro vechny talentované osobnosti posléze rozhodly stát se profesionály. Jen
z poslední doby - Jirka Jelínek, Pavla Dombrovská, Jakub Vaíèek, Jirka Kniha, Mirka
Venclová-Bìlohlávková a její mu Kamil Bìlohlávek a to jsem urèitì jetì nìkoho zapomnìla. Je to samozøejmì potìitelný úspìch a jsme rádi, ale amatérské loutkové divadlo
èeká na dalí zajímavé lidi, kteøí budou zároveò tvùrci a posunou tento obor do nových
kontextù. A nám divákùm umoní zase nové, nevídané záitky. Bylo by to krásné, protoe
loutkaøina je schopna zázrakù a tìch se nám dostává v Chrudimi poslední roky pomìrnì
vzácnì - tøeba Krvavé koleno praského Tate Iyumni.
Co se profesionálních divadel týká, jistý zlomek produkce sice vdycky vidím,
ale rozhodnì není na mnì, abych o tom mohla nìco smysluplného øíci.
Ale jsem astná, kdy vidím ivé a výsostnì zajímavé pøedstavení, jako tøeba Tmavomodrý svìt studentù DAMU, Marnotratného syna bývalých studentù
DAMU nebo autorského Andìla Pánì, co zlámal sánì od Filipa Humla z Draku, hodnì bývalého studenta DAMU, který u pevnì stojí na vlastních nohách. Je zajímavé,

e vechna tato díla nestojí na loutce, i kdy z ní èasto vycházejí. Èím to asi? - Byla bych
ráda, kdybych mohla být svìdkem mylenkového a scénického vzestupu amatérského
loutkového divadla v pøítích letech. Je to divadelní obor plný moností. - Jsem si vìdoma, e tato otázka navozuje odpovìdi i z úplnì jiných úhlù, mohlo by se toho probrat
daleko víc, omlouvám se a pøeju vem známým i neznámým ètenáøùm astný nový rok.
Blanka efrnová

JETÌ K DÌTEM NA JEVITI

Je to zvlátní. Není-li dospìlý herec pøíli autentický, øekne se, e zrovna dneska
nemìl den, e mu nesedla role, v nejhorím pøípadì e je patný herec. Kdy se toté
stane dítìti, mluví se o secvièenosti, cvièené opièce, manipulaci, ne-li znásilnìní dítìte,
pøípadnì o tom, zda vùbec dìti patøí na jevitì.
Èím to?
U divadla dospìlých víme a respektujeme, e dobré herectví je vdy astným setkáním talentu, práce na roli a schopnosti rozít, zpøítomnit postavu v okamiku pøedstavení, jako by to, co dìlá a øíká vznikalo právì teï.
U divadla hraného dìtmi jakoby stále panovala pøedstava, e správná inscenace,
respektive pøedstavení je jen hra, u které se témìø náhodou nachomýtl divák, a e vechno
opravdu vzniká a na jeviti pøed jeho oèima - jinými slovy e dítì si hraje a hopká tak
dlouho, a z toho vznikne divadlo - tedy e si dítì hraje vlastnì pokadé znovu, pøi kadém
pøedstavení úplnì od nuly, netuíc co, proè a jak èiní, netuíc o divákovi; ádná fixace,
ádné reprízy, ádné zámìry...
To si ovem mùe myslet jen ten, kdo o divadle hraném dìtmi neví zhola nic.
Tvorba divadla hraného dìtmi je divadelní práce jako kadá jiná. A proè by ne?
Jak z pedagogického tak z umìleckého hlediska patøí práce k vìcem kýeným, k vìcem,
jim by se dítì mìlo uèit a nauèit.
A u dobrého divadla hrající dìti moc dobøe vìdí, o èem, proè a jak mají hrát. Stejnì
jako u dobrého divadla dospìlých.
Ludìk Richter

KUKY SE VRACÍ

Je na místì radovat se, e vznikla pùvodní filmová dobrodruná pohádka - z vìtí
èásti loutková, z mení hraná - s celospoleèenským dosahem, a to skuteènì, nikoli jen
podle jména, pro dìti. Vìtina toho, co u nás i ve svìtì pro dìti vzniká, je toti jen zábava
dospìlých navleèená do dìtského pyama. Kuky ze svìta dìtí opravdu pøichází, zabývá
se tím, èím ijí a vypráví jazykem, kterému rozumìjí. Je to zkrátka poèin, který lze jen
pøivítat.
Jen tøi vìci pro mne ponìkud oslabují úèin tohoto zásluného díla.
Prvé, co od samého zaèátku ruí a odvádí pozornost, je rozdvojení vzhledu a hlasu
loutkových postav. A není to zdaleka jen Zdenìk Svìrák, jeho hlas pøichází z jiného
svìta. Tvùrci evidentnì nikdy neslyeli o japonských mistrech loutkáøích, kteøí nìkolik
hodin pøed pøedstavením nasávají pohledem ducha loutky, aby pak stylizace jejich hlasu splynula s její podobou do potøebné jednoty. V Kukym máme leckdy dojem, jakoby
na plátnì bìel obraz a z kabiny si ho nìkdo po svém a pro sebe komentoval.
To druhé, co ubírá na úèinku je nepøesné, jakoby povechné vodìní loutek bez pøesnì
zacíleného a formovaného pohybu, bez pøesného temporytmického èlenìní a dùrazù.

Loutky se splývavì, bez výrazných nástupù a zakonèení akcí pohupují, obèas i poletují,
jako kdyby typické nectnosti marionet (jde skuteènì o marionety, jejich drátky jsou pak
vyretuovány) byly nevyhnutelné. Ani o loutkovodièském mistrovství (nejen japonských
loutkáøù) asi tvùrci mnoho neslyeli - nebo jen slyeli.
Tøetí problém si zaèínám uvìdomovat kdesi kolem poloviny filmu: pøíbìh sice pøináí
stále nové (èi stále obmìòované) dobrodruné epizody, ale chybí mu pøesnìjí stavba,
která by pøipravovala, gradovala a uvolòovala napìtí a strukturovala tak pøehledný pøíbìh, v nìm by se divák orientoval a byl schopen vytuit, zda se teprve rozjídí prvé motivy,
nebo u se blíí vyvrcholení, èi jsme u za ním; napø. automobilová honièka je a neúnosnì
dlouhá a vlastnì jen lineárnì variuje rùzná prostøedí a strategie úèastníkù.
Úplnou drobností (drobností jen proto, e jde jen o pøílepek, jeho téma s filmem nijak
nesouvisí) je pak spojitost mezi opileckým bezdomovcem a stárnoucím, leè uznávaným
kapitánem Hergotem.
Ale aby za dílèími výhradami nezanikla celková pochvala: Kuky je napínavý film
pro dìti, udìlaný s vkusem a s nemoralistním morálním sdìlením. Nelze si pøi nìm nevzpomenout na Daisy Mrázkovou a jejího geniálního Medvìda Flóru. (LR)

SKLIZEÒ aneb CO JSME LETOS VIDÌLI

DÌTSKÁ SCÉNA
Mezi 12. a 16. èervnem bylo na národní pøehlídce divadla hraného dìtmi v Trutnovì
k vidìní 14 inscenací hlavního programu a dva inspirativní hosté. Bezkonkurenèními vrcholy byla trojice inscenací U zase skáèu..., v ní soubor Hop-Hop pøi ZU Ostrov zpracoval pøedlohu známou i z Kachyòova filmu pùsobivými metaforickými obrazy a u dìtí
zcela výjimeèným herectvím (koda jen druhé pùlky, v ní zaèíná pøevládat slovo a s ním
zbyteèné didaktické nauèení), dále pololoutkáøská drobnièka Hladké Vrtule Slaný Boka
aneb Jak to moná nebylo?, zaloená na hravosti, jí vznikají zajímavé dvojvýznamy
vztahující se k biblickým motivùm, a koneènì adaptace Nepilovy pohádky O Hadovce...
a jiných houbách v podání dìèínského Divadýlka Na Stráni, je dosahuje pùsobivého
tvaru i sdìlení jednoduchými, pøístupnými prostøedky. Vedle toho tu byla i øada sluných,
v nìèem inspirativních, v nìèem problematických inscenací (Hlásná trouba souboru kuk!
z Prahy, Zákon cesty praského Taneèního studia Light nebo tøeba O tøech pøadlenách
jaromìøské Mojí pìtky), u nich bylo o èem diskutovat, take v úhrnu lze øíci, e letoní
Dìtská scéna byla programovì spíe nadprùmìrná.
Pøevánì enská porota (pìt dam, jeden mu) se pohybovala mezi zajímavými postøehy a pøítipkovitými pøípodotky, je ne vdy sdìlily souvislý pohled. Pro vedoucí dìtských
divadelních souborù tu byly vlastnì jen tøi semináøe - pohybový, herecký a výtvarnì-performaèní, co je na nejvìtí národní pøehlídku tohoto druhu mnoství mení ne malé.
MLADÁ SCÉNA
Celostátní pøehlídka studentských divadelních souborù v Ústí nad Orlicí nabídla 23. - 27.
èervna 14 inscenací, vesmìs sluné úrovnì. Nejvíce zaujala Sestra Studia Divadla Dagmar a pedagogické koly z Karlových Var - i pøes otázky, je vyvolala svým vyznìním
bylo nutno ocenit plnokrevné a zároveò autentické herectví, tedy to, v èem je jeho vedoucí Hana Franková odjakiva nejsilnìjí.
Praský soubor Dva ve jhách se inscenací Z alb pokusil o experimentální tvar kombinující filmové a fotografické projekce a stínohru, zatímco Roztoèená vrtule ze Slaného

v inscenaci Hameln zpracovala støedovìkou nìmeckou povìst o krysaøovi pøedevím
pomocí kolektivního herectví s velkým citem pro souhru sborového projevu
a se zajímavými maskami krys; i kdy tu nìkteré motivy nejsou vedeny dostateènì úèinnì dramaturgicky dotaeny, jde o inscenaci, která si zaslouí pozornost. Zvlátní postavení má inscenace Postav na èaj! praského Cirkusu Mlejn - ani tak tím, e jde o inscenaci
na bázi tzv. nového cirkusu, jako tím, e jde vlastnì o profesionální inscenaci dvou absolventek pohybového divadla praské HAMU provozovanou v profesionální produkci. Potvrzuje to trend posledních let, kdy profesionální skupiny vyuívají amatérských festivalù
k laciné propagaci své produkce.
S porotou to bylo podobné jako na Dìtské scénì; koda, e si ARTAMA nedá více
práce s hledáním lidí, kteøí dokáí vyhmátnout obecnou podstatu problémù a také ji pak
v diskusích a v recenzích komunikovat. Je smutné, kdy diskuse samotných mladých
divadelníkù má podstatnì vyí úroveò, ne diskuse vedená porotou.
LOUTKÁØSKÁ CHRUDIM
59. celostátní pøehlídka amatérského loutkáøství zaèala pøedveèerem 30. èervna
a skonèila 6. èervence - èítala 18 inscenací hlavního programu, 5 inspirativních a 6 doplòkových, veèer individuálních výstupù s loutkou a k tomu 10 semináøù.
To e byla letoní LCH lehce nadprùmìrná, je zásluhou samotných amatérských souborù, které postoupily z krajských pøehlídek: Vlna, Zlaté kuøe, Portrét, Kugelstein, Rámus
kolem stìhování, O tøech pøadlenách, venkoncem i Pohádky o kohoutkovi a slepièce tvoøily
i ve srovnání s pøedchozími roèníky pièku èi nadprùmìr. Vyslovené propady byly v hlavním programu snad dva èi tøi, zbylých osm pøedstavení tvoøil sluný prùmìr obsahující
vdy nìco zajímavého. (Vìtinu inscenací jsme recenzovali v minulém èísle.) Inspirativní
pøedstavení se pohybovala od bìné produkce, pøes bavièské výstupy a po exportní
podívanou; stálo by za to, pøi výbìru inspirativních pøedstavení koneènì zaèít uvaovat,
èím má to èi ono pøedstavení inspirovat. A dvojnásob by stálo za to zváit smysl inscenací doplòkových: vytváøet zde jakousi druhou ligu nemá smysl a lepí by bylo ponechat
tuto èást otevøenou zájmu samotných inscenátorù, ale bez záruky poøadatelù a jejich finanèního pøíspìvku - tak, jak tomu bylo jetì pøed pár lety; chce-li se nìkdo pøedvést,
nech si zjistí èasové a prostorové monosti a v jejich rámci pøijede
Hlavní problém hlavního programu LCH zùstává stále stejný: neúplná a nerovnomìrná
sí krajských pøehlídek a kvalita krajských porot. Svoji krajskou loutkáøskou pøehlídku
nemá kraj Karlovarský, Olomoucký, Jihomoravský ani Zlínský, na plzeòské pøehlídce
se opakují stále tøi a ètyøi soubory z Plznì samé a strakonická pøehlídka soutìními pøedstaveními jen doplòuje výbìr spøátelených souborù.
Po letech je tøeba pochválit i porotu; to, e se v ní vyskytla i spolutvùrkynì jedné
z inscenací, co zásadnì odporuje propozicím pøehlídky, není vinou této porotkynì, nýbr ARTAMA, je sama propozice vydala a pak je nedodruje.
JIRÁSKÙV HRONOV
Konal se 30. 7. - 7. 8., ji po osmdesáté a tvoøilo ho 28 inscenací hlavního programu
(z toho 6 zahranièních), 16 semináøù a pár doplòkových akcí. Divadlo pro dìti tu bylo
jediné, nìkolik inscenací vak pocházelo ze souborù mládenických a k mláde i míøilo.
Mezi nejzajímavìjí patøil Richard 3 roztockého Tichého Jelena, Sestra karlovarského
Studia Dagmar, Boka aneb Jak to moná nebylo? v podání Hladké vrtule pøi 3. Z Slaný, ze zahranièních Pastier Levoèské divadelní spoleènosti a Perón maïarskojazyèného
Divadla J. Kármána z Luèence; za pozornost stála i inscenace Lidé jsou spokojeni sou-

boru Kusy lidí ze ZU erotín Olomouc èi po stránce herecké Pøíli hluèná samota Divadla Zdrhovadlo z Kláterec nad Ohøí. Velké vzruení a bouølivé diskuse vyvolalo Rádobydivadlo Klapý se svou Elegií tyrolskou a jetì vìtí Frei Körper Kultur Semily s produkcí
Wir tanzen konzentriert!
Hlavním problémem zùstává naplòování meziborovosti JH - jak co do prostorových
moností, je nabízí (pìti èi deseticentimetrové louteèky prostì z 15 metrù témìø nejsou
vidìt a obsáhnout stodolózní sál Josefa Èapka je pro dítì prakticky nemoné), tak co
do výbìru odborníkù, kteøí pak vedou o inscenacích diskuse (vìtinou pocházejí z oboru
hereckého divadla a ostatní obory jsou jim vzdálené), a na neposledním místì co do klíèe
výbìru - 7 inscenací pochází z pøehlídky èinoherního, správnìji øeèeno herecko èinoherního divadla v Dìèínì a k tomu jetì 1 dalí z pøehlídky ve Vysokém, zatímco
z Loutkáøské Chrudimi je tu jen 1 inscenace (a to jetì z loòské), z Dìtské scény (divadlo
hrané dìtmi) takté 1, z rakovnické Popelky (herecké divadlo pro dìti) 1, z pøehlídky
pohybového a pantomimického divadla Otevøeno Kolín 1, z Wolkrova Prostìjova (pøednes a divadlo poezie) 2, z Mladé scény (støedokoláci) 2, z rámkova Písku (dnes tzv.
experimentující divadlo) 3 a z pøehlídky scénického tance v Jablonci 4 drobnièky? A jejich
kvalita nedosvìdèuje, e dìèínská herecká èinohra je 7x zajímavìjí ne Loutkáøská
Chrudim èi Dìtská scéna a 3,5x lepí ne Wolkrùv Prostìjov a Mladá scéna.
PØELET NAD LOUTKÁØSKÝM HNÍZDEM
Jubilejní 20 Pøelet tvoøily v divadle Minor 5.-7. listopadu 2010 ètyøi inscenace amatérské,
dvì profesionální nezávislé a sedm inscenací kamenných statutárních divadel mìstských.
Amatérská Vlna praského Tate Iyumni, Kugelstein praského Divadla Arnota, Portrét svitavského Trámu a Zlaté kuøe jabloneckého Vozichetu (o vech jsme psali) byly
jeho nepochybným vrcholem; prvé tøi se zpøesnily a v lecèems dozrály, Kuøeti mení prostor paradoxnì spíe ublíil. Nezávislé profesionální skupiny mnoho prostoru nedostaly,
a to jetì za Èervenou Karkulkou nezávislého Divadla Jednoho Edy stojí vlastnì nový,
mladý tým libereckého Naivního divadla a Marnotratný syn je inscenací inscenaci absolventù KALD DAMU. Zklamáním byly inscenace kamenných statutárních profesionálních
divadel, aè jich tu bylo z nepochopitelných dùvodù nejvíce. Praský Minor v inscenaci
Moje první encyklopedie staví na dynamizovaném výtvarnu a pøedevím na hravosti,
nápaditosti a tvoøivosti a je mu tøeba pøiznat, e je toho èasu asi jediným statutárním loutkovým divadlem u nás, které se systematicky snaí o skuteènou hledající tvorbu a ne jen
produkci. Neklan.cz libereckého Naivního divadla je i pøi svých problémech alespoò solidním pokusem o mladé objevné divadlo. Jánoík Hradeckého Draka, Tøi pøadleny Naivního divadla z Liberce èi dvojtitul Johanes doktor Faust a Don ajn Plzeòské Alfy jsou jen
rùznými variantami dramaturgické neujasnìnosti a inscenaèní rutiny. A James Blond
poslednì jmenovaného divadla pùsobí jen jako nepodaøené - jakkoli vnìjkovì úspìné
(získal zlatého Erika - výroèní loutkáøskou cenu!) - vyuití popularity titulu, který zpola
parodují a zpola se v nìm (jakkoli neumìle) vyívají (a to nemluvím o loutkovodièské
povechnosti a odbytosti u naeho snad nejlépe loutkoherecky vybaveného statutárního
divadla). To, e loutky se ve vìtinì inscenací tìchto divadel témìø nevyskytují, nebo
mají naprosto zanedbatelnou funkci, je co do kvalit divadelních lhostejné; ale u loutkových
divadel na Pøeletu nad loutkáøským hnízdem pøecijen trochu pøekvapivé.
Pøáteltìjí byl tentokrát Pøelet k divákùm: nabídl jim nejen Permanentky (by vlastnì nezlevnìné, co nemá pøíli logiku), ale i výtvarnou dílnu pro dìti, prodej loutkáøské
literatury i souvislejí monost posezení v divadelním bufetu a také výstavu fotografií
z pøedchozích devatenácti Pøeletù. (LR)
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ABSOLVENTI KALD DAMU: Marnotratný syn (autor a reie J. Jirkù)
Inscenace absolventù KALD DAMU (s plnì profesionálním zázemím reie èi hudby)
je èas od èasu hrána na scénì praského Minoru. Svým zpùsobem je pøíznaèná pro to,
co od absolventù katedry vídáme pozdìji v statutárních divadlech: divadlo, je by se sluelo
nazvat bezloutkovým. V tomto pøípadì vak výborné. Neúspìný autor televizních seriálù se vrací stopem domù a cestou vypráví øidièi o svých umìleckých i ivotních trablích.
Inscenace je naplnìna groteskní komikou i tragikou, po stránce reijní obdivuhodným
metaforickým vidìním, v nìm se výraznì uplatòuje výtvarná sloka; loutky jsou zde pouity ve dvou chvilkách (a kdyby nebyly, ani bychom si toho nevimli), zato herectví vech
jedenácti absolventù je a pøekvapivì dobré. (LR)
ALFA Plzeò: Johanes doktor Faust a Don ajn (reie T. Dvoøák)
Dvojtitul se hraje pomocí loutek sestávajících z rùzných èástí nábytku, klièek, háèkù,
ale taky kyblíkù, plechových uhlákù èi kletí. Reisér pøed lety vytvoøil pro svou reii Fausta
v Divadle v Boudì podobné loutky ze starého klavíru. Jene ty byly ve své jednoduchosti
a kráse jakýmsi pandánem èi znakem starobylé noblesy, evokujícím majstrtyky starých
loutkáøù - zatímco ty dnení pøekombinované artefakty jsou u jen naschválem, nad ním
si divák klade otázku proè. Faust i ajn jsou ji v textech tzv. lidových loutkáøù obrovsky
zkondenzované zkratky - vdy ve Faustovi se mluví o osmnácti letech a celý pøíbìh se de
facto odehraje v pár nepøeruených hodinách, ne-li minutách. Dalí krácení textu pro úèely
dvojpoøadu, propojeného jen oslím mùstkem Kapara, který po ztrátì prvého pána (Fausta)
slouí tomu druhému (ajnovi), má za následek naprosté zbanálnìní dìje, který jede
jako na bìícím páse: nìkdo nìco chce - bum, bum - udìlá to, má to - a je tu trest. Pryè
je poslání, pryè je drama, pryè je tragédie - ale pryè je i humor, aè právì o nìj mìlo asi jít.
A to pøi ví úctì k vynikajícímu loutkoherectví, jaké se dnes u statutárních profesionálù
vidí jen zøídka. (LR)
ALFA Plzeò: James Blond (autor V. Peøina, reie T. Dvoøák)
To, e ani hromada loutek nemusí znamenat ádné plus, dokazuje inscenace, která
je nejen neuvìøitelnì upovídaným dramaturgickým mlnem s chabouèkou zápletkou,
ale ani reie, jdoucí jen za tlustými èarami dìlaným humorem, jako by se nemohla rozhodnout, zda chce Bonda parodovat, èi se v nìm vyívat a pokouet se ohromovat nás
efekty, je vak v loutkovém podání vypadají nechtìnì komicky. Namísto nadsázky, po ní
loutka volá, jen nedomrlá snaha zahrát si na bondovku bez petky názoru na ni, namísto
tvoøivosti ve prospìch tématu jen vnìjí efekty poèínaje plamenomety a konèe on line
promítanými zábìry videokamery. A co pøekvapuje u tak skvìlých loutkohercù nejvíc (viz
výe), je povechné potøásání a smýkání loutkami - marionetami (na nepochopitelnì tlustých tyèích), kombinovanými s loutkami spodovými. (LR)
DIVADLO JEDNOHO EDY t.è. Liberec: Èervená Karkulka: rodové prokletí (autoøi
K. Filcíková, J. Vaíèek, M. Bìlohlávková, reie J. Vaíèek, M. Bìlohlávková)
Inscenace je uvádìna pod hlavièkou nezávislého Divadla Jednoho Edy ale od autorù pøes reii a po jedinou hereèku jde víceménì o nový, mladý tým libereckého Naivního divadla. Vychází do jisté míry z ducha psychoanalytických výkladù
Karkulky jako dramatu sexuální iniciace. Èervená barva je v tomto výkladu tím, co

souvisí s krví v sexualitì - od menstruace po defloraci. Jak potom ale rozumìt v inscenaci tomu, e èervená karkule je dìdièný rodový poklad, v kterém (pokud je bude
mít Karkulka na hlavì) se jí nic nemùe stát? Znamená to snad, e Karkulka nemá
sexuálnì ít, ba ani existovat? A jakou roli tu hraje parodovaný myslivec-rambo, vystavující na odiv své obnaené svalstvo? Loutkami jsou tu rùzné panenky, kterými
se vak spíe ilustruje, zatímco dìj se odehrává v slovním doprovodu a jednání hereèky. A herecky je inscenace výborná - chtìlo by se témìø øíci dokonalá. Ale právì
v tom je její riziko: bez srozumitelného vysvìtlení podstaty hrùznosti, o ní se tu mluví, pøevauje hrùznost vnìjích prostøedkù (hlasové stylizace, práce s tempem, rytmem...) - a hrozí vznik dalího dokonalého výrobku liberecké továrny na vnìjkovì
dokonalou prázdnotu. (LR)
DRAK Hradec Králové: Jánoík (reie Jakub Krofta)
Hradecké loutkové divadlo se ani nepokouí loutky pøedstírat. Je to èistì herecké
divadlo s nijak zvlá zvýraznìnými dobovými kostýmy. Pøíbìh stárnoucího profesora
(ve vynikajícím podání Václava Poula) a jeho ákù (ve stejnì vynikajícím podání dalích vynikajících hercù) je sice zajímavý, místy a dojemný - ale co má spoleèného
s Jánoíkem (jeho pøíbìh je jen útrkovitì a neúplnì pøevyprávìn ve slovech), je
nezbadatelné: paralely mezi obìma plány jsou spíe oslí mùstky, a v èem a vùèi komu
je Jánoíkem sám uèitel, kterého áci a venkoncem i øeditel v podstatì milují, u není
jasné vùbec. Mobily èi videodohrávky jsou zajímavé, ale dnes je lze vidìt bezmála
v kadé druhé inscenaci. (LR)
MINOR Praha: Moje první encyklopedie (autor a reie J. Adámek)
Inscenaci smìøující k divákùm ji od tøí let stojí na tøech pilíøích: dobrém pohybovém vybavení sedmi hercù, výborné hudební sloce a nápaditém pøetváøení kruhových, ètvercových, trojúhelníkových èi obdélníkových poltáøkù na vechno moné
od kvìtin a po motýly a od seitù a po vlaky. Loutkové to pøíli není, ale dynamizované výtvarno tu hraje nezastupitelnou roli. Nejvìtí pøedností je hravost, nápaditost, tvoøivost. Dìti to opravdu baví a zároveò se jim tu a tam dostává encyklopedických
ponauèení. Jediné, co lze inscenaci vytknout, je nahodilost pojmù a témat, které si
vybírá a absence významových pøechodù a vazeb èi krkolomnost oslích mùstkù, jimi se dostává od jednoho k druhému. Buï jak buï, praský Minor je toho èasu asi
jediné statutární loutkové divadlo u nás, které se systematicky snaí o skuteènou hledající tvorbu a ne jen produkci. (LR)
NAIVNÍ DIVADLO Liberec: Tøi pøadleny (autor bøí Grimmové, M. Sýkorová, reie
Z. Peøina)
Naivní divadlo se v inscenaci po dvaceti letech vrací ke stylu legendárního
Jak chodil Kuba za Markytou. Øezbovaných loutek je tu est - jejich problém je, e jsou
pramálo pøitalivé a ve svém výrazu naprosto nepromìnné - a to i pøes vechny snahy jediné hereèky, její výkon je takoøka perfektní. Dokonce tak perfektní, e mizí
jakákoli emotivnost: dokonalost chladné øemeslné hry se obrací v zápor. Tím spí,
kdy dramaturg nedokázal objevit podstatu téhle pohádky a karedé pøadleny tu nepoadují za spøedení, aby se za nì dìvèe nestydìlo a øeklo, e jsou její tetièky, ale jen
pozvání na svatbu, a místo toho se nakonec øekne cosi v tom smyslu, e ivot dìlá
hlouposti. Inu ano - ale pak se ocitáme na poli naprosté nahodilosti a pouhé formy. (LR)

A TØI
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NAIVNÍ DIVADLO Liberec: Neklan.cz aneb Ze starých povìstí èeských (reie
J. Vaíèek)
Jakub Vaíèek vìrný své cestì bouøliváckého provokatéra se rozhodl opravit nepravdivé mýty o Neklanovi a tak hned po nastínìní Jiráskovy verze vstupuje do hry
poèítaèový vir pro automatické opravy nepravd, hází uèitelku do koe a inscenuje
pravdu.
Reisérovi patøí pochvala za nápaditost, smysl pro tvar a dùslednost ve vnìjí reii
i v práci s hercem. Sám sebe vak zrazuje jako dramaturg a spoluautor. Rozehraje
pozoruhodné téma o následníkovi trùnu a meèe, který se jetì ke vemu narodí
do doby, kdy kníe Luèanù Vlastislav chystá válku, ale svým zaloením je spí jemný, introvertní a neastný v prostøedí, které ho zesmìòuje, poniuje a ikanuje.
Válèení se bojí, ale kdy to musí pro dobro Èechù být, pùjde a padne. Tedy el by kdyby mu pøestrojený Vlastislavùv syn nepodstrèil nápoj z kouzelné byliny. A bum zvrat - a nastolené téma padá pod stùl: Neklan do bitvy nemùe, protoe ho projímadlo zahnalo jinam. Èechové vedení Èestmírem sice zvítìzí, ale my vidíme ve finále
Neklana se sputìnými kalhotami v kadibudce, k tomu zní èeská hymna a na mapu
republiky jsou promítány známé zábìry z dobìhu Kateøiny Neumannové do olympijského cíle a z vítìzného finále hokejistù v Naganu i s oním nabubøelým pøepite
dìjiny... - a z váného tématu je povrchní fraka. Nadto nelogická, nebo z ní vyplývá, e jsme národ podìlánkù (jak to, kdy Neklan musel spustit kalhoty jen vinou
podstrèeného projímadla?), který umí jen hulákat na hokeji (jak to, kdy se vichni
v èele s Køesomyslem a Èestmírem bili jako lvi a byl by tak nejspí uèinil i Neklan?).
A pro jaký omyl tedy musela být uèitelka hozena do koe, kdy i tento jevitní výklad
nám ve finále sdìluje, e Neklan byl zbabìlec (aèkoli tomu pøedchozí dìjová fakta
odporují)? Prostì: dìjová fakta inscenace protiøeèí jejímu závìru a dìjová fakta závìru protiøeèí jejímu prùbìhu.
Není pak divu, e mnohé diváky inscenace pobouøila jako cynické zlehèování dìjin a vnìjkové rebelské gesto - a to i kdy nechají stranou otázku, co je tak pøevratnì rebelského na zesmìòování èeských dìjin a charakteru v zemi, kde se u dvacet
let nic jiného nepìstuje. (LR)
RÁMUS Plzeò: Rámus kolem stìhování (autor L. Leonov, reie soubor)
Malá dcerka se odmítne stìhovat a z krabice nadepsané k vyhození si vytáhne
svou oblíbenou hraèku, take mámì (pøísnìjí) s tátou (bere si klaunský nos) a dvìma
neidentifikovatelným pomocníkùm (stìhováci? vzdálení pøíbuzní?) nezbývá ne zkusit
ve vyøeit hrou. Zkusí to s Leonovovým Strouhou (Buryga): v kumtovném (nìkdy
snad jen zbyteènì vnìjkovì expresivním) rozmachu herecky i s pouitím (malièko)
rozehrávaných hraèek a za doprovodu dynamické muziky pøehrají nìkolik jeho pøíhod s øadou naráek, které mohou pomoci tomu, kdo Strouhu zná. Problém je vak
v tom, e paralela pokulhává: vybrané pøíhody toti ani zdaleka neevokují potøebu
najít nový domov, nebo vyprávìjí pøedevím a nejpùsobivìji o znevolnìní, zotroèení, prodávání Strouhy, manipulaci s ním - a snad jetì víc o cirkusu a Rusku. Kdy
nakonec maminka pùvodní popisek pøekrtne, vezme krabici sebou a holèièka ji radostnì následuje, divím se hned nadvakrát: èím zmìnil pøíbìh o zotroèování Strouhy

holèièèin názor na stìhování (výhrùka to snad nebyla) a proè dolo k náhlému zúení tématu opoutìní domova na daleko banálnìjí problém boje o hraèky.
I tak ale jde o nejlepí inscenaci této rodinné vìtve Rámusu, s nìkolika a dojemnými
momenty. (LR)
TANEÈNÍ STUDIO LIGHT Praha: Putování ve vìtvích (reie O. Lipovský, L. Tretiagová)
Pøedstavení s dìtmi a pro dìti. Co se stane s pøátelstvím, kdy se musí rozpøáhnout
do dvou koncù svìta? Udrí se na prudkém svahu, spoèine v mìkké trávì nebo se musí
rozdìlit?
Dìtské role vedle profesionálních hercù a taneèníkù pomáhají malým divákùm pøekonat ostych a vstoupit aktivnì do imaginární øíe rozvìtveného stromu inspirované románem Timothée de Fombella Tobiá Lolness. V taneènì-divadelním pøedstavení se dìttí
diváci spolu s herci a taneèníky vydávají na pou ve vìtvích, která je dovede k tomu správnému cíli.
Tyto informace, bìnì dostupné i na internetu, jsme dostali v titìné podobì
a zkopírovali je pro kadé dítì, aby rodièi vìdìli, naè dìti v rámci vyuèování jdou. Mìla
by to být samozøejmost, ale vichni víme, e není. Tenhle bonus jsme si zaslouili pøedevím proto, e reisérka Lenka Tretiagová v naí kole uèí pohybové výchovì.
Celé pøedstavení mì pøekvapilo a potìilo z mnoha dùvodù. Zaènu zøejmou pohybovou disponovaností velkých i malých hercù-taneèníkù, která je potvrzením smyslupné dlouholeté systematické pedagogické práce. Upoutala mì nevední rytmická
hudba. Poprvé jsem vidìla ozvuèený kmen v rukou Tomáe iky i øadu neokoukaných hudebních a rytmických nástrojù. ivá hudba v pøedstavení patøí vùbec k mimoøádnì zdaøilým slokám. Podtrhuje, posiluje a zdùrazòuje gradující dìj, ale je
i samostatnou souèástí pøedstavení zejména v úvodní èásti. Potìil mì jemný, logický, pro dìti velmi pøíjemný zpùsob zapojení divákù do dìje. Jednoduchý pøíbìh pøátelství, které rozdìlila násilná moc, graduje do støetu po uplynutí nìkolika let. Støetávají
se tu nejen hodnotové ebøíèky obou hrdinù, ale i vztah k dívce. Pohádkové rozuzlení, kdy zlo je potrestáno, je pro dìti katarzí, protoe dìj jako pohádku nevnímají.
Spolupodílely se pøece zpoèátku na tom, e zlo na èas zvítìzilo. To, co pro nás, dospìlé, je od poèátku jasné, dìti pøijímají ne jako hru, ale jako skuteènost. Na chvíli
se ocitají v dosud nepoznaných tajemných svìtech stromù a trávy, jsou nablízku
vem hrdinùm - tìm dobrým i zlým. Odcházejí a jetì si dlouho vyprávìjí o tom co
zaily. Mám radost, e takové inscenace vznikají. (JF)
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