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ZPRÁVY Z KRAJSKÝCH PŘEHLÍDEK

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
PRAŽSKÉ POETICKÉ SETKÁNÍ, 14.–15. 4. 2018
Krajské kolo přehlídky přednesu Pražské poetické setkání
se konalo v DDM Spirála v Praze Kobylisích 14. a 15. dubna 2018.
Organizátorky přehlídky vždy kladou důraz na vytvoření přátelské
atmosféry, a tak i letos kromě samotného přednesu se účastníci
přehlídky mohli společně rozmluvit, rozhýbat a zbavit se trémy
v dílnách. Zde také zkoumali to, co divák u přednesu sleduje, mohli
si vyzkoušet roli porotců nebo si zahrát improvizační hry a cvičení.
Účastníci si mohli psát také vzkazy do obálek nebo se proběhnout na
čerstvém vzduchu při vyplňování literární křížovky.
V roli poradců/porotců byli tentokrát k dispozici Lucie Klárová,
Jan Mrázek, Hana Patrasová (v sobotu) a Gabriela Zelená Sittová
(v neděli). Účastníci hojně využili možnost si po skončení přehlídky
s poradci promluvit a probrat svoje výkony.
V 1. kategorii bylo uděleno devět ocenění. Překvapila vysokou
úrovní výkonů a vyzrálostí přednášejících. Ocenění za předání
nadsázky v textu Shela Silversteina Monika, co chtěla poníka získala
Valentina Dvořáčková. Johanka Racková obdržela Ocenění
za práci na výstavbě textu Tlachapoud Lewise Carolla. Za radost
z vyprávění textu Šyšel Ljuby Štíplové byla oceněna Eliška Zaťková.
Ocenění za výstavbu textu získal Adam Fryš s textem Shela
Silversteina Monika, co chtěla poníka. Alois Grec byl oceněn za
přirozený projev při interpretaci části textu Lev utekl: Velká střelba
od Václava Čtvrtka. Dalším oceněným byl David Bergman, který
zaujal poutavým vyprávěním a výstavbou části Druhé loupežnické
pohádky od Karla Čapka. Viktor Vích přednášel text Pavla Šruta
O rytířském stolování a získal ocenění za nalezení vztahu k textu.
Poslední oceněnou v I. kategorii byla Josefina Weisnerová za práci
s představou v textu Ratlík a buldok od Daniila Charmse.
2. kategorie přinesla zajímavou dramaturgii textů a ukázala,
že i při nízkém věku přednášejících se zde můžeme setkat se
zkušenými a nadšenými vypravěči. Poradci měli nelehký úkol vybrat
dva postupující do celostátního kola. Ocenění za souznění s textem
Zdeňka Svěráka Volá Londýn získal Daniel Wood. Vojtěch Kovařík
byl oceněn za práci s postavami textu Příjemné překvapení od René
Goscinnyho. Radost z vyprávění textu Pipi najde spunka (Astrid
Lindgrenová) sdílela s diváky Ella Vápeníková, své vypravěčství
ukázal Jan Vokrouhlecký s textem Pidiženuška (Pavel Šrut). Johana
Ester Gajdošová získala ocenění za citlivý přístup k textu Petra
Nikla Kůň s modrýma očima. S textem souzněla Anežka Šubrtová,
která přednesla text Uplakaná muchomůrka od Daisy Mrázkové.
Doporučena do širšího výběru na Dětskou scénu byla Natálie
Kallusová s interpretací textu Sovák a Mici (Edward Lear). Sophie
Louise Bransten postoupila do celostátního kola s textem
Chlapeček a dálka od Daisy Mrázkové. Zaujala svou citlivou
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interpretací a předáním představy, jakož i výstavbou textu. Druhou
postupující je Barbora Suchá s textem Ireny Douskové Jak byl
Pepíček v pekle. Interpretka dokázala předat divákům humor
v textu, ukázat svůj pohled a názor na text a udržet výstavbu textu.
Ve 3. kategorii se mohli diváci setkat s řadou zajímavých
recitátorů, kde již bylo znát, že sbírají vypravěčské zkušenosti
delší dobu. Oceněni za kultivovaný projev byli Matouš Košař při
interpretaci textů Paní Zábranská (Jaroslav Foglar) a Snížek a rčení o
stromu (Uri Orlev) a Karolina Křišťálová s texty Příběh o Zoufálkovi
(Kate DiCamillo) a Starý muž (Josef Kainar). Radost z vyprávění
na diváky přenesl Matěj Škorpil s textem Ivana Wernische Dobrá
rada. Za výběr textu Ramtamtágr (Thomas Stearns Eliot) získala
ocenění Lucia Jacková. Zaujetí textem Červ Jiřího Suchého ukázala
Beata Červinková. Interpretací obou textů diváky zaujala Zuzana
Malá (Milena Hübschmanová – O mrtvém milenci, Marcus Zusak
– Smrt a čokoláda). Na celostátní přehlídku postoupila Alžběta
Švábová s textem Jana Vladislava O dobré babičce a zlé mouše,
jak zahubily celé království. Alžběta při interpretaci dokázala
s nadhledem předat humor textu a hravý přístup k interpretaci,
zaujetí textem a radost z vyprávění. Druhou postupující se stala Beata
Řezáčová s textem Zdeňka Šmída O ovčákovi a krásné panně.
Poradci ocenili především osobitou interpretaci, práci s napětím
a humorem a také to, jak je text vystavěn.
4. kategorie představila recitátory jako interprety na rozhraní
dětství a dospělosti, což se promítlo v diskusi o výběru textů, jejich
náročnosti vzhledem k věku a vyzrálosti a vybavenosti recitujících.
Ocenění za vztah k poezii získal Matyáš Balaš (Francois Villon,
Balada – protest). Natálie Durdová byla oceněna za vypravěčství,
které ukázala při interpretaci textů Roberta Fulguma (Grand
Junction, stát Colorado) a Jiřiny Kalabisové (Malé o, velké O). Agáta
Mašková získala ocenění za interpretaci textu Červená Karkulka
Slawomira Mrožka. Porozumění textům ukázala Viktorie Vaňáková
při interpretaci textu Malá recenze na sníh v novém roce (Jan Skácel).
Ocenění za kontakt s divákem bylo uděleno Miriam Dohnálkové
(Michal Viewegh, Zapisovatelé otcovský lásky a Džasí Mudín,
100
Zrcadlo). Do Svitav postoupila Anna Tretyachenko, která projevila
souznění s texty (Karel Čapek, Z názorů kočky a Rudolf Křesťan,
Opatrnosti nikdy nezbývá) a zároveň nadhled a humor, se kterými 95
dokázala texty interpretovat. Do celostátního kola postoupila také
75
Anna Kravchuk. Poradci ocenili zajímavý výběr textů (Jande
Changová, Úryvek z knihy Wangovi vs. Svět a Uragán z Aztécké
lyriky v překladu Vladislava Nováka), prožitek při interpretaci
a sdělení vlastního názoru, soustředěnost a stavbu textů.
Chtěla bych poděkovat všem recitátorům, protože Pražské
25
poetické setkání pro mě bylo svátkem literatury a interpretace. Dík
patří také organizátorkám z DDM Spirála (Monice Moravčíkové a Janě
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Vaněčkové), Gabriele Zelené Sittové a Janě Machalíkové ze zapsaného
spolku Přesah, kterým se podařilo vytvořit atmosféru sdílení, která je
0
pro vyprávění ta nejlepší.
Hana Patrasová
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PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
OTVÍRÁNÍ PRAHA 2018

Pražská přehlídka dětského divadla Otvírání letos probíhala 21. a
22. dubna 2018 na dvou místech – v sobotu dopoledne v prostorách
Studia Alta v Holešovicích a od soboty odpoledne do neděle v
Karlínském Spektru. Z dvanácti představení jsme čtyři viděli ve
Studiu Alta a zbytek ve Spektru. V úvodu nutno říci, že úroveň
inscenací byla velice dobrá, v řadě případů i vynikající, což je jistě
důsledek toho, že inscenace prošly obvodními koly. Jedno představení
bylo loutkářské. Rozdělme si referování o nich podle toho, jak vznikal
scénář inscenace.
První skupinu tvoří soubory, které si pro své představení vybraly
hotový scénář. A pokud se jedná o scénáře kvalitní, smysluplné,
dramatické a časem prověřené, má vedoucí půl práce hotovo. Do
této skupiny patří oba soubory Radky Tesárkové. Pro soubor
Parťáci, ZUŠ Praha 7 vybrala dramatizaci Indické pohádky, kterou
vytvořil Mirek Slavík pro svůj soubor Hudradlo v roce 1992 a která
nabízí hru na hru asi v sedmi pohádkách, které končí filozofickým
naučením. Problémem je zde živý herec, kterého v Hudradle
představoval vedoucí Mirek Slavík a jehož civilní projev byl
nenápadný. V představení, které jsme viděli, byl dospělák poměrně
nápadným prvkem. Asi by stačilo pouze zcivilnit jeho projev. Ale byl
to on, kdo obstarával velmi zajímavý hudební doprovod. Pro soubor
TY-já-tr-Zahraj to!, DDM Praha 7 vybrala vedoucí dramatizaci
Radima Svobody Viking Vike, která vznikla v autorském semináři
lidové konzervatoře v osmdesátých letech. Opět hra ve hře. Parta
kluků představuje Vikingy a parta dívek Germány, indiány a vše
ostatní. A tak se do akčního příběhu dostává i prvek vztahu mezi
dvěma pohlavími. Vedoucí v obou případech dodržuje i inscenační
poznámky o scénografii, rekvizitách a kostýmování. Děti jsou
č ísl o 0 – 8 .6.2 018

přirozené, na jevišti se pohybují jistě, některé repliky jsou formální.
Předloha poskytuje dostatek situací pro hru a kontakt. Překvapením
bylo zjištění, že roli Vika, který neustále radí tatínkovi a dospělým
Vikingům a je neustále okřikován, i když na jeho slova vždy dojde,
hrála malá dívenka z první třídy. Inscenace Viking Vike získala
ocenění za jevištní zpracování.
Dalším souborem, který vyšel z hotového scénáře, ale ještě dále jej
upravoval, byl soubor Kampak! DDM Praha 8 – Spirála. Vedoucí
Dana Bláhová použila se souborem dramatizaci Markéty Schartové
Rozum a štěstí podle příběhu z knihy Jana Wericha Fimfárum.
Známý pohádkový příběh o sporu Rozumu a Štěstí o to, kdo je v
životě důležitější, se promítne do příběhu pasáčka prasat Ludvíka,
který se nakonec stane králem. Postavy Rozumu a Štěstí hrají kluk
a děvče, vlastní příběh Ludvíka probíhá jako loutkové divadlo.
Jednoduché stylizované spodové loutky umožňují vtipné a rychlé
vodění, odkazující až k tzv. rakvičkárně. Vše má nápad, vtip, nadhled.
Je evidentní, s jakou radostí to parta mladých herců hraje. Kouzelný
je vtip s předáváním rozumu postavě přiložením Rozumova klobouku
na loutku. Navíc se aktérům do představení podařilo nenásilně vložit i
svůj jasný občanský názor na současnou politickou situaci u nás. Snad
lze pouze doporučit zkrácení expozice příběhu, hrané oněmi dvěma
„živáky“. Soubor byl doporučen do širšího výběru na celostátní
přehlídku dětského divadla Dětská scéna 2018.
Druhá skupina souborů si vybírala pro svou inscenaci
literární předlohu, se kterou pracovala, vybírala motivy nebo
se jenom inspirovala a teprve potom vytvářela scénář. Nutno říci,
že většina souborů této pražské skupiny sáhla po kvalitní literární
předloze. Asi nejdál na této cestě byly tři soubory. Taneční studio
Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5 s vedoucí Lenkou Tretiagovou
a její dvě skupiny. Pro první si vedoucí zvolila knihu Karla Poláčka
Bylo nás pět a vybrala z ní především příběhy o vzniku party
kluků a potom ty, kde se setkává svět kluků a děvčat. Představení
je syntetické, děti zvládají nejen činohru, ale i pohyb, tanec a zpěv.
Je vidět, že děti jsou parta, respektují se, navzájem se cítí a ctí. Je
radost se dívat na chuť a elán, s nimiž nám prezentují s nadhledem
a citem pro humor příběh pěti kluků. Při veškerém spádu a přetlaku
energie z jeviště dovede Lenka Tretiagová vytvořit poetické a milé
ztišené scény. Byl to zkrátka divácký zážitek. A ještě zajímavost.
Inscenace vznikla i proto, aby usnadnila dětem zážitek z Poláčka,
kterého dostaly ve škole za povinnou četbu a nevěděly si trochu rady
s jeho jazykem. Soubor byl doporučen k přímému postupu na
celostátní přehlídku dětského divadla Dětská scéna 2018.
Dalším velkým zážitkem byla inscenace Do velké krajiny
Dudédu v provedení Dismanova rozhlasového dětského
souboru, ČRo, Praha 2. Vedoucí Jana Franková si pro své děti
vybrala knihu Ivana Martina Jirouse Magor dětem a knihu dopisů
Martina Jirouse a Juliany Jirousové Ahoj můj miláčku. Inscenace
není přímo činoherní. Je to něco křehkého na pomezí recitačního
pásma a divadla, cosi jako poetický kaleidoskop či leporelo. Jsou zde
poskládané Jirousovy pohádky pro dcerky Martu a Františku, které
je nemohou slyšet přímo od táty, jehož komunistický režim vězní
ve Valdicích. Některé části jsou zhudebněny a nádherně čistě a s
citem dětmi zazpívány. Zde stojí za zmínku vynikající zhudebnění
Jakubem Sejkorou. Hraje se na stylizované scéně představující
světnici, pokojíček děvčat. Bílá stěna, na které se objevuje stínohra,
prostý dřevěný stůl, dvě dřevěné židle, šňůra s barevnými ponožkami.
Z jeviště slyšíme nádhernou češtinu, plnou porozumění textu
a lásky. Jednotlivé části jsou uvedeny reprodukovanými ukázkami
korespondence čtené dospělým hercem Hynkem Chmelařem. Je
dobře, že vzniklo takové čisté a poetické představení, které ukazuje
na absurditu komunistické etapy dějin našeho národa. Rezervy
jsou snad ve stínovém divadle, které dokresluje děj, někdy zbytečně
popisně, někdy pouze doslovuje. Ale to je jen malá drobnost na kráse
tohoto představení. Soubor byl doporučen do širšího výběru na
celostátní přehlídku dětského divadla Dětská scéna 2018.
Pro druhou skupinu mladších dětí Tanečního studia Light při
ZUŠ Na Popelce, Praha 5 si vedoucí Lenka Tretiagová vybrala
knihu Miloše Kratochvíla Duchaři a z jejích motivů vytvořila
činoherní inscenaci Dobrodružná četba paní učitelky Pipkové.
Téma dětem velice blízké. Učitelka Pipková je vyhořelá učitelka. Děti
3

h tt p : / / w w w.d rama.cz/d s

jejímu výkladu nerozumějí, připadá jim, že na ně mluví maďarsky.
Pipková jako kobra manipuluje s dětmi, což je nádherně pohybově
ztvárněno. Pohybová stránka je i v této inscenaci silnou stránkou.
V jednom okamžiku děti zjistí, že učitelku asi ovládá zlý zelený duch.
Rozhodnou se ho zneškodnit. Přes třídní ples a zážitek na hřbitově k
sobě nakonec děti a učitelka najdou cestu. To je opět silné, je vidět, že
děti jsou připravené, vybavené dovednostmi. Zajímavá je i zvuková,
živě provedená hudební stránka představení. Soubor byl doporučen
do širšího výběru na celostátní přehlídku dětského divadla
Dětská scéna 2018.
V další skupině inscenací je předlohou tajuplný netradiční
pohádkový příběh, či dokonce fantasy. Dismanův rozhlasový
dětský soubor, ČRo, Praha 2 s vedoucí Janou Frankovou si
vybral knihu Ivy Procházkové Kam zmizela Rebarbora a vytvořil
stejnojmennou inscenaci. Tajuplný příběh malé holčičky Rebarbory,
která se narodila na rebarboře a kterou vychovává převozník
Florentin. Hrdinka dokáže mizet a objevovat se v pohádkovém světě.
Dostane se až na ostrov Paměti, kde jsou váhy, na něž se ukládají
dobré, ale i zlé věci, které si lidé pamatují. Převažují však ty zlé
a světu hrozí záhuba. A Rebarbora byla vybrána, aby svět zachránila.
Vzpomene si na Florentinovu radu, že když si nemůže vzpomenout,
má se zatahat za ucho. A ono to funguje. A tak je vyhlášena
celosvětová soutěž ve vzpomínání na dobré věci a svět je zachráněn.
V podání Dismanovců vzniklo pohádkové představení, které pracuje
s výraznou výtvarnou stránkou ve velkých snových kostýmech
pohádkových a zvířecích postav příběhu. Opět je důležitá i hudební
stránka, tentokrát reprodukované hudby. Někdy trochu vázne
temporytmus, někdy je trochu formální reprodukce textu. Přes tyto
drobné výhrady se opět jedná o kultivované a zajímavé představení.
Soubor získal ocenění za výtvarnou složku inscenace.
Divadlo Jen tak na svačinku, Sdružení Roztoč, Roztoky
s vedoucími Adamem a Dorkou Krátkými pracují s knihou
Čarodějnice oblíbeného Roalda Dahla. Lehce hororový příběh
o čarodějnicích, které chtějí zničit všechny děti světa, je přenesen
z Anglie do Prahy a Roztok, kam jede na výlet hlavní hrdina
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s babičkou do hotelu Academic, kde se ale koná tajný sjezd
čarodějnic. Hlavní hrdina je přeměněn v myš, což nevadí, a s pomocí
babičky promění čarodějnice v myši. Inscenátoři si pohrají se scénami
jako je jízda vlakem apod. Zásadní moment, kterým je likvidace
čarodějnic, proběhne bez většího nápadu.
Soubor Mašmyš, Divadlo pro Zličín, Praha 5 s vedoucími
Danou Svobodovou a Karlem Tomasem pracuje s knihou Petry
Braunové Ema a kouzelná kniha, a to je i název jejich inscenace.
Pohádkový příběh o dívce Emě, která žije v podivném domově pro
opuštěné děti za vysokou zdí a bránou a která má schopnost vymýšlet
si příběhy. Děti nesmějí celý život opustit domov. Pouze jedenkrát,
když je jim jedenáct let. Tento zvyk trvá už osmdesát let. O děvčata
se stará hodná chůva, která by ale tento zvyk nejraději zakázala.
Ema se jednou před jedenáctými narozeninami pokusí o tajnou
návštěvu města, ale vrací se, a navíc těžce onemocní. Nakonec se do
města – světa dostane a je zklamaná. Svět je zlý. Získává od tajemného
knihkupce čarodějnou knihu, které dorůstají vytržené stránky
a plní přání. Plní dívkám jejich přání a nakonec se objeví i rodiče,
kteří si odvádějí své děti. Vychovatelka zůstává sama. Byl to sen či
skutečnost? Hrála skupina dívek v náznakové, jednoduché scéně.
Hudební reprodukovaný doprovod byl poněkud jiný než vlastní
pohádkový příběh, který je takový trochu typicky dívčí.
Dramatický kroužek ZŠ Weberova, Praha 5 – Košíře s vedoucí
Kateřinou Škrétovou sáhl po oceňované knize Tomáše Končinského
a Barbory Klárové Překlep a Škraloup a vytvořil inscenaci K čemu je
entropie. Inscenace se zabývá pojmem entropie, začíná opakováním
tohoto pojmu, který je někdy populárně vykládán jako veličina
udávající „míru neuspořádanosti“ zkoumaného systému. Opět
pohádkový příběh dvou osůbek Překlepa a Škraloupa. Jsme v jejich
škole, kde čím víc chyb a hůř napsáno, tím líp. Přicházejí paní
Prosáklá a pan Žabinec. Dostaneme se i na vyhlašování výsledků
soutěže o Křišťálový Prdlajs. Zúčastníme se výletu do cukrárny,
kde se zmenšený Škraloup zamotá do kousku dortu. Překlep zničí
holčičce mobil, ale zároveň zjistí, že svou činností lidem škodí. A tak
se rozhodne zastavit Zub času. Dostane se až k jeho strážci. Podaří se
mu Zub zastavit, ale poničí páčku přístroje, takže nelze činnost Zubu
obnovit. Poznává, že ani tento stav není dobrý. Škraloup mu přinese
novou kličku a Zub času zase funguje. Parta dětí si příběh užívá,
i když každý má jinou míru jevištní zkušenosti, někdy pokulhává
temporytmus. Sympatické bylo, že si děti samy vyrobily potřebné
rekvizity a kostýmy. Problémem byl výrazný symbol v pozadí scény,
který měl symbolizovat čas a jeho zastavení. Ale byl celou dobu
statický, pohyblivý jen před zastavením. Kdyby se totiž kruhově
pohyboval po celou dobu, asi by rušil. A tak by bylo dobře, aby se
objevil až v určenou potřebnou dobu.
Ze sborníku Kočas 1990 nebo antologie Čas psanců si vybral
soubor Užvak, Divadlo pro Zličín, Praha 5 vedený Danou
Svobodovou a Karlem Tomasem povídku Petra Heteše Quag a její
dramatizací vznikla stejnojmenná inscenace. A jsme u dětmi oblíbené
fantasy. Svět je napaden mimozemšťany Quagy, lidstvo vymírá na
neznámou nákazu. V uzavřené zóně kdesi na severu Francie žijí mladí
lidé. Setkáváme se se skupinou osmáků, ve které upoutá pozornost
Michael. Někdy se setkávají s desáťáky. Jejich člen Oliver naváže
přátelství s Michaelem, který po něm chce, aby uschoval nebezpečné
dokumenty. Objevuje se nová žákyně, osmačka Paolina. Ta utekla
z podobného zařízení, byla chycena a umístěna do toho, kde se
odehrává náš příběh. Jak to, že se nenakazila? Paolina se skamarádí s
Michaelem. Kam náhle do rána zmizeli desáťáci? Paolina a Michael
plánují útěk, přečtou si tajné dokumenty. Dovídají se informace z
novinových výstřižků o světové katastrofě a o tom, jak se pozná quag
– má fialovou krev a vidí ve tmě. Zjišťují, že ředitelka ústavu a další
jeho členové jsou quagové. Paolina náhle uteče sama, zanechá dopis
Michaelovi, ve kterém mu sděluje, že jde hledat svou matku do Paříže
a že je quag. Michal také utíká, je na cestě. Inscenace má otevřený
konec. Představení klade řadu otázek, na některé nedostáváme
odpověď. Reprodukovaná hudba dobře dotváří atmosféru, hraje se
v náznakové scéně, jejíž neustálé změny někdy zbytečně zpomalují
rytmus, text některých scén by chtěl ještě více krátit. Možná, že
i herecký projev některých dětí by chtěl více zcivilnit. Každopádně se
jedná o zajímavé a tajemné představení. Soubor získal ocenění za
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jevištní zpracování příběhu.
A jsme u třetí skupiny souborů, které při tvorbě inscenace
vycházejí z vlastních zkušeností, improvizací a hledání jevištního
tvaru, u autorského divadla. Touto cestou se vydala parta mladých
lidí ze souboru Pecka, DDM Stodůlky. Pod vedením Kateřiny
Doleželové se zaměřili na tatínky a vytvořili inscenaci Prostě táta.
Dlouhou dobu sbírali své vlastní zážitky s tatínky, jejich hlášky.
Vzniklo spíš takové leporelo, obrázky a situace ze života rodin.
Někteří tatínkové se prý i poznali. Pokračování o maminkách prý
nebude, protože s nimi není taková legrace. Soubor získal ocenění
za autorský přístup k tématu.
Pražská přehlídka probíhala v přátelské tvůrčí atmosféře.
Lektorský sbor pracoval ve složení Jiřina Lhotská, Kateřina
Schwarzová a Jaroslav Dejl, tajemníkem byl Jakub Hulák, dětský
diskusní klub vedli Jana Šeráková a Ondřej Kohout, moderátorkou
přehlídky byla Bára Hrnečková.
Jaroslav Dejl

STŘEDOČESKÝ KRAJ

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
KOLÍN, 18.–19. 4. DDM
Krajské kolo recitační přehlídky Dětská scéna 2018 probíhalo letos
v Kolíně 18. a 19. dubna. Lektorský sbor zasedl ve středu ve složení
Jana Machalíková, Iva Lubinová a Kamila Drtilová, tu ve čtvrtek
vystřídala Gabriela Zelená Sittová. Hlasové rozcvičky, seznamování
recitátorů a udržování dobré nálady zajištovala Martina Longinová.
Úroveň první kategorie byla v pásmu lepšího průměru. Z 19
recitátorů byli 2 oceněni cenou poroty a 8 jich dostalo čestné uznání,
prakticky se neobjevil žádný výkon, který by na krajskou přehlídku
nepatřil – všichni recitovali s radostí, se snahou něco sdělit.
Výběr textů ovládla poezie v poměru 13:6. Kromě autorských
stálic jako je František Hrubín, Pavel Šrut, a dnes už i Shell
Silverstein, jsme si mohli poslechnout například i bratry Čapkovy
nebo V. Nezvala. Objevilo se bohužel i několik dramaturgických
přehmatů především v podobě textů, které jsou „pod věk“ nebo
nenabízejí dostatečnou kvalitu, aby recitátor měl na čem stavět.
Cenu poroty získali Anna Klírová za živé vyprávění a zvládnutí
přímých řečí v úryvku z knížky Kvak a Žbluňk a Oliver Najman za
přirozené a velmi kontaktní vyprávění Hevierova O.
Druhá kategorie přinesla různou úroveň recitátorů, ale
především textů. Poezie stále ještě vede, ale už jen 10 : 9. V próze se
ukazuje, že recitátoři často ještě nemají dost zkušeností k vystavění
a udržení příběhu – zájem a porozumění nechybí, schopnost vyjádřit
názor také ne, ale technické prostředky ještě nejsou na takové úrovni,
aby vyprávění „nepadalo“. Často se objevuje sekání vět, oddělování
uvozovací věty od přímé řeči, nedostatečná práce tempem, gradací…
Je ovšem sympatické, že se interpreti do práce s prózou pouštějí i přes
její úskalí.
Třetí kategorie otočila v prvním textu dramaturgický poměr
poezie a prózy 5 : 14. Mohli jsme si užít hodně dobrých výkonů –
porota se rozhodla poslechnout si druhé texty osmi z devatenácti
účastníků. Bohužel se zase ukázalo, že druhé texty nejsou tak
dobře zpracovány, čestnými výjimkami byli dva postupující Hynek
Havlíček (Ivan Wernisch: Vyvrcholení žádostných slastí;
Jan Skácel: Uspávanka s letadlem) a Kryštof Bednář (René
Goscinny: Kouřím; Shel Silverstein: Škeble).
Výběr textů byl velmi různorodý – objevil se Jan Zahradníček
(i když ne docela zvládnutý) vedle Krylovových bajek, Wernishovo
Vyvrcholení žádostných slastí vedle Kolářova Deníku kocoura
Modroočka. Je vidět, že v rámci této kategorie je nejen přednašečská,
ale především osobnostní vyspělost velmi rozdílná.
Ve čtvrté kategorii možná překvapivě vedla v prvním kole
poezie 13 : 7. Jeden z postupujících – Jan Němec – na ni vsadil
dokonce v obou textech (Prévert: Píseň čističů bot, Frynta: Pod),
druhá postupující – Marie Žáková si sice jako druhý text vzala K.
Čapka O zánětu okostice, ale lektorský sbor okouzlila především
Vrchlického Španělskou legendou.
Šest čestných uznání svědčí o dobré úrovni, protože v této věkové
kategorii už se ocenění rozhodně neudělují „motivačně“, ale za
opravdu slušný výkon.
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Zajímavá byla dramaturgie – od klasiky literární (Neruda,
Vrchlický, Krylov), přes recitátorskou klasiku (Prévert, Hanzlík,
Suchý, Macourek) až po texty a autory spíše nevyužívané (Zdeňka
Bezděková, Helga Pollak, Haruki Murakami, Jiří Plachetka).
Podobně velký rozptyl byl i tematicky - od něžných lyrických básní
a filozofických úvah, přes spíše realistická zobrazení dramatických
okamžiků, po odlehčený humor a ironický nadhled. V nejstarší
kategorii se zkrátka můžeme setkávat s výraznými osobnostmi.
Iva Lubinová

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
DĚTSKÁ SCÉNA V NOVÉM STRAŠECÍ,
21.–22. DUBNA 2018

Víkendové přehlídky se účastnily dětské divadelní soubory,
působící při základních a mateřských školách i soubory pracující
na ZUŠ ve Středočeském kraji. Během dvou dnů bylo k vidění devět
inscenací dětských souborů a jedno navíc, inspirativní, určené
dětským divákům místním i přespolním – Červená Karkulka.
Přehlídka plynula příjemným, ne příliš zběsilým tempem, a tak si
děti ze souborů mohly odnést i zážitky z dílen, které pro ně připravily
a vedly studentky ze Střední pedagogické školy Futurum z Prahy
během diskuse lektorů s vedoucími souborů a dospělými diváky.
V dílnách se děti zabývaly např. prací se zástupnou rekvizitou
(předmětem), vyzkoušely si scénický tanec, nebo se věnovaly tematice
strašidel.
Osobité divadelní zpracování natáčení televizního pořadu
Prostřeno předvedl soubor BACH a ŘIĎ z rakovnické ZUŠ
(vedoucí Jiří Suk). Původně mělo jít o parodii pořadu, který ale
ve své reálné verzi bohužel působí ještě krutěji, než dokáží mladí
hrající zprostředkovat na jevišti. Závažná témata jako manipulace,
přetvářka, lhostejnost spojená se světem médií a další zde zůstávají
spíš nakročená. Přesto hrající působili na jevišti přesvědčivě a v rámci
nastoleného realistického stylu bylo vidět i několik náznaků hravé
stylizace.
Třebotovské Tři boty (ZŠ a MŠ Třebotov, vedoucí Václava
Makovcová a Jana Barnová) představily v inscenaci K neuvěření
dramatizaci dvou pohádek z knihy Terryho Jonese Pohádky
k neuvěření. Nápadité divadelní ztvárnění obou příběhů, schopnost
dětí suverénně zvládat na jevišti neustálé proměny prostředí,
komunikovat a rozehrávat situace se zaujetím a přesvědčivě,
neiluzivně vyprávět příběhy – to vše vedlo lektorský sbor k jasnému
6

udělení přímého postupu na celostátní Dětskou scénu. A to
zejména s ohledem na výborně vystavěnou druhou pohádku - Mick
a Mack.
Co budeme dělat? To je název pásma zjevištněných her
předškolních dětí ze souboru Ejchuchú (MŠ a ZŠ Sofie Říčany,
vedoucí Vítězslav Březka). Hra dětí působí až na výjimky (operace,
pračka) zmechanizovaně a sled her umístěných na jeviště nějak ztrácí
spontánnost a hravost. Jednalo se tedy spíš o vystoupení určené pro
spřízněné diváky, pro interní potřeby MŠ, v níž by se děti asi cítily
bezpečněji a po přiměřené reflexi mohly směřovat dál k divadelním
dovednostem.
Druhá inscenace z Říčan, práce starší části souboru Ejchuchú,
byla montáží textů Petra Nikla - Záhádky. Viděli jsme koláž
deklamovaných textů, doprovázených a ilustrovaných pohybem
a zvuky. V inscenaci se někdy objevují hezké jevištní obrazy a
spolupráce starších s mladšími. Jevištní tvar je výsledkem výukového
projektu - po rozhovoru s vedoucím je zřejmé, že Niklovy verše jsou
spojeny s tematikou Afriky – kolébky civilizace, ale z celého tvaru
není smysl tohoto propojení patrný.
V souboru Pátečnice nás žačky ZŠ a ZUŠ Jesenice zavedly do
světa snů, strachů i osobních bolestí prostřednictvím inscenace Sni/y
(vedoucí Štěpánka Gabriella Borská). Velmi vzdálenou inspirací
byla První stříbrná kniha snů Kerstin Gierové. Vyspěle a kultivovaně
působil herecký projev dívek na jevišti – byl přirozený a srozumitelný,
jemný, respektoval diváka velkého sálu novostrašeckého kulturního
centra. Situace v inscenaci však nejsou rozehrávané natolik, aby
sdělovaly jádro příběhu. Kde se nacházejí čtyři hlavní postavy
v úvodním rámci? Kdo je postava Olivie? Kde končí hranice snu
a začíná skutečnost? Tajemná a nejednoznačná inscenace získala
putovní diváckou cenu – Modrého delfína, kterého udělily děti
z říčanského souboru Ejchuchú.
Soubor Pod střechou ze ZUŠ F. A. Šporka v Lysé nad Labem
(vedoucí Kateřina Urbánková) vystoupil nejprve s jevištní
miniaturou – skupinovým přednesem pohádky Věry Provazníkové
Sedm kůzlátek. Kolektivní přednes pohádky vznikl záměrně jako
„statický“ - mělo jít o doplnění jiného kulturního programu určeného
nejmenším dětem. Proto možná i působí tak, že vystupující zde
nepředvedli vše, co by mohli, přestože respektují verše, interpretují
text po smyslu a vyprávějí pohádku se zaujetím.
V neděli soubor Pod střechou prezentoval divadelní zpracování
komiksových příběhů Jaroslava Foglara v inscenaci s názvem Rychlé
šípy na scéně a něco navrch – šlo o šest komiksových příběhů z
Rychlých šípů a dva vytvořené dětmi. Diskutovalo se o přidaných
příbězích, z nichž zejména Klub Povídálků se vymyká z tématu
i stylu inscenace. Závěr s názvem Mirkův smolný den působil
naopak nenásilně a aktualizačně. Hrající děti, využívající ve své
inscenaci jednoduché znaky, zkratku, obrazovost a princip střihu
z komiksových příběhů, dokázaly na jevišti svou hrou zpřítomnit
pozitivní myšlenky klubového života (staré bezmála osmdesát
let), hlavně důvěru v kamarádství a čest, a to s nadsázkou, nikoli
shazovačně. Inscenace získala doporučení do širšího výběru na
celostátní Dětskou scénu.
V ZUŠ Rakovník se spojily v jedné inscenaci dva ročníky
(5. a 6. ročník LDO) a vytvořily sérii napínavých příběhů s
rámcem odpovídajícím názvu – Po večerce (vedoucí Eva Suková
a Jiří Suk). Rámec skupinového vyprávění strašidelných příběhů
večer na lyžařském výcviku poskytl prostor pro zastřešení pěti
dramatizovaných příběhů obou skupin dětí. Hrající vypravěči
přiznaně vstupují do rolí, přecházejí z roviny epické do dramatické
a naopak, využívají (ve zvoleném rámci) dostupných rekvizit, snaží
se realisticky zobrazovat emoce postav v situacích. Některé příběhy
vyznívají působivěji, jiné méně. Diskutovalo se o dramaturgii
(srozumitelnost a přehlednost zápletek jednotlivých příběhů),
o scénografii, o inscenačním klíči i o pedagogických výzvách, které
jsou při tvorbě inscenace někdy důležitější než režijní záměr.
Posledním hrajícím souborem na přehlídce byli Zmizíci ze
ZUŠ v Libčici (vedoucí Jaroslav Hejnic), kteří překvapili autorským
představením Kaňka natolik, že jim bylo uděleno Čestné uznání
lektorského sboru s doporučením na Celostátní přehlídku a dílnu
dramatické výchovy v Jičíně. Kaňka je autorským počinem starší
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skupiny děti z téže ZUŠ. Hrdina stejného jména (skutečnou postavou
inspirovaný) je kluk, se kterým není nikdy nuda a kterého mají děti
i při jeho smůle a „super plánech“ rády. Jednoduchý scénář, vyprávějící
několik průšvihů spojených s hrdinou Kaňkou, poskytl prostor pro
přirozenou hru dětí, ale i pro vědomou divadelní komunikaci a práci
se znakem.

JIHOČESKÝ KRAJ

S využitím posudku Jaroslava Provazníka k inscenaci K neuvěření
a Kateřiny Apeltauerové ze Střední pedagogické školy Futurum sepsala Eva
Davidová

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
ČESKÝ KRUMLOV, VLAŠSKÝ DVŮR
26.–27. 4. 2018

Krumlovské setkání i letos proběhlo ve znamení svátečních
dnů. Starobylé prostory Vlašského dvora jsou nejenom překrásné,
ale i intimní, čímž velice napomáhají kontaktu recitátorů s diváky.
Poděkování za možnost se na tomto místě setkat a recitovat patří
majitelce objektu, paní Heleně Pachtové, která též účastníkům
přehlídky poskytla velkou šíři sponzorských darů. Všichni lidé
z pořádající instituce (DDM Český Krumlov), kteří se kolem
přehlídky točí a umožňují její bezproblémový chod, jsou ochotní,
vstřícní a trpěliví. K důstojnosti akce nemalou měrou přispívá účast
ředitele DDM Jakuba Pichla. Největší dík pak patří organizátorce
Marii Smeykalové. Kromě jiného a jiného je schopna zajistit dětským
účastníkům i jejich průvodcům zajímavé doprovodné programy,
pevnou rukou a s úsměvem drží otěže časového harmonogramu
– a navíc (protože je češtinářka a muzikantka) rozumí tomu, co
pořádá, vidí dovnitř. Její slova k recitátorům jsou upřímná, přátelská
a poučená.
Stejně jako v minulém roce i letos vedla doprovodný program pro
dospělé průvodce recitátorů Hana Patrasová. V semináři představila
tituly knih, které jsou inspirativní pro následnou interpretaci. Dílny
určené recitátorům vedl Jiří Pokorný. Po oba dny přehlídku uváděl
12letý moderátor Ondra Smeykal. Jeho pozorný a sympatický projev
se stal další fungující součástí krumlovské přehlídky. Odbornou
porotu zastupovala Jiřina Lhotská, Jakub Hulák a Zuzana Jirsová.
Třetí kategorie, čtvrtek 26. dubna
Interpretaci poezie a prózy nabídlo devět recitátorů. Víc než
polovina účinkujících dokázala navázat kontakt, vystavět výpověď,
vést ji do pointy a přirozeným způsobem sdělit svůj názor. Čestné
uznání za celkově kultivovaný projev získala Zuzana Činková –
a to zejména za interpretaci textu Daniely Fišerové Dvojice. Další
č ísl o 0 – 8 .6.2 018
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oceněný, Jaroslav Lukeš, vzbudil pozornost už přednesem fejetonku
Hanba od Rudolfa Křesťana. Druhý a známý text (Jiří Žáček, Hledám
tátu) sděloval neobyčejně přesvědčivě, neboť k tématu přistupoval
civilně a s odstupem. Třetí čestné uznání si z Krumlova odvezla
Matylda Mandovcová. V úryvku z prózy Domov pro Marťany od
Martiny Drijverové prokázala schopnost porozumět tématu, odlišit
situace, gradovat.
Na celostátní přehlídku DS Svitavy postoupila Adéla Knížová.
Žáčkova Jarmareční píseň na počest prvních vzduchoplavců jí
neposkytla příležitost ztotožnit se s textem a sdělit osobní přístup.
Přesto Adéla okamžitě navázala kontakt s diváky, upoutala, dodržela
autorem danou formu a verše sdělovala po smyslu. Recitátorka
potvrdila své schopnosti osobitým přednesem textu Jiřího Suchého
Mravenec. Rovnocenný postup si zasloužil Pavel Mareš. V poměrně
rozsáhlé Eliotově básni Des respektoval verše, zvládal přesahy
a sděloval větné celky. Pavel se stal se vypravěčem, který divákům
přirozeně a s nadhledem ukazuje svůj názor na věc. Druhý přednes,
úryvek z knihy Tajný deník Adriana Molea (Sue Townsendová)
tentokrát nevyzněl. Text je interpretačně obtížný. Jde o dlouhý výčet
časových údajů doprovázených strohým konstatováním, přičemž
zvolený úryvek tvoří samostatný a kompozičně uzavřený celek,
nepostrádá vtip a gradaci. V okresním kole byla Pavlova interpretace
obou textů sdělná a vyrovnaná.
Čtvrtá kategorie, čtvrtek 26. dubna
Z jedenácti vystupujících byly oceněny dvě recitátorky, a to
Kateřina Bendová, která se ctí a s pochopením (úměrným věku)
přednesla nejednoduchý text Ludvíka Aškenazyho Brutus a Hana
Reitzová za interpretaci básně Nikdo, jejímž autorem je Shel
Silverstein.
Karolína Jasovská, která postoupila na celostátní přehlídku,
nabídla dva zcela žánrově odlišné úryvky z rozsáhlejších prozaických
děl (první text: Sheila Ochová Sůl země a blbá ovce). Karolína
v obou případech prokázala svou recitátorskou zkušenost. Umí
zaujmout diváky, vnímá prostor. Její řeč je kultivovaná, přičemž
neztrácí na přirozenosti. Má dar vyprávět, větné celky sděluje
vázaně a po smyslu. Nominována byla za interpretaci úryvku
z knihy Havrane z kamene od Tomáše Pěkného. Lektorský
sbor doporučil akcentovat pozici vypravěče a tuto parketu udržet
i v oslovování a v přímé řeči. Další postup získal Daniel Paukner,
recitátor, který se na krajské přehlídce objevil poprvé. Přestože
nemá dlouhodobější zkušenosti s vystupováním, dokáže, díky
osobnímu zaujetí a autenticitě projevu, vzbudit divákovu pozornost.
Je vypravěčem, který ví, co říká. Daniel zaujal již v přednesu textu
Zdeňka Jirotky Saturnin. Zvolená část z expozice knihy, kterou
nelze interpretačně vystavět jako samostatný a vypovídající celek,
však recitátorovi znemožnila vytvořit ucelenou výpověď. Volba
druhého textu, dramatické části příběhu Pes Baskervilský (A. C.
Doyle), byla naopak velice šťastná. Ucelený úryvek umožnil Danielovi
vyprávět, vylíčit atmosféru, vzbudit napětí – a přenést své zaujetí pro
dobrodružství na diváky.
První kategorie, pátek 27. dubna
Z celkového počtu 14 vystupujících byla pro výjimečně dobrou
a přirozenou interpretaci oceněna téměř polovina zúčastněných.
Tito začínající a malí recitátoři přinesli obraz smělosti, autenticity
a upřímnosti – a také svědectví o citlivém a poučeném vedení. První
kategorie se stala perličkou celé přehlídky. Pokud by lektoři museli
vybrat pouze dva postupující, těžko by se rozhodovali a patrně by
k některému z úspěšných interpretů nemohli být zcela spravedliví.
(Osobně jako pozitivum vnímám skutečnost, že u nejmladších
recitátorů nejde o další postup. Samotná účast na krajské přehlídce
je povzbuzením pro ty, kteří se „drápkem chytnou“ a budou chtít
pokračovat, aniž by ve svém věku a v osobním vnímání nabyli pocitu,
že neuspěli.)
Cenu za přednes si z Krumlova odvezli tito recitátoři: Anežka
Bendová (Jaroslav Vejvoda, Babičko, pošli mi modrýho slona),
dále Barbora Bosáková (Jiří Kahoun, Sluníčko a malý čmeláček),
a také Ondřej Čada (Lubomír Feldek, Zapomnětlivý). Ocenění
získal též Maxim Dlouhý (Jiří Kahoun, Sluníčko a dva kamarádi),
dále Kristýna Koptíková (Jiří Kahoun, Povídavá rybička). A také
Marek Holec, který přednesl svou vlastní slovní hru s textem
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Františka Hrubína O řepě.
Druhá kategorie, pátek 27. dubna
V této kategorii vystoupilo 12 recitátorů. Několika z nich se
nepodařilo sdělit svůj vlastní výklad, tedy důvod, proč právě toto
přednášejí, neboť si vybrali buď myšlenkově složitý text či úryvek s
více dějovými liniemi.
Cena za vyprávění příběhu Jak se narodil Kvído od Miloše
Kratochvíla byla udělena Adéle Hančové. Oceněna byla také
zkušená, šikovná a kultivovaná vypravěčka Viktorie Mohňanská.
Dějově a tematicky komplikovaný úryvek z knihy Lubora Faltejska
Docela malé zemětřesení s názvem Nápověda je věda ji vedl spíš
k líčení jednotlivých situací, a celkové sdělení se rozdrobilo, uniklo.
Na celostátní přehlídku postoupil Jakub Kasper, který si šťastně
vybral báseň Sergeje Michalkova Křišťálová váza. Humorný text mu
„sluší“. V krajské přehlídce dokázal postupně a s nadhledem projevit
svůj názor a vést ho do pointy. Pouze v prostřední sloce, kdy verše
otevírá anafora, působily intonace mechanicky, jakoby nedůležitě
– a to právě jen v opakujících se souslovích. Další postupující,
Kristýna Sovová, s porozuměním absurdnímu humoru uchopila
Silversteinovu báseň Monika, co chtěla koníka. Silversteinovy
verše si získaly oblibu u čtenářů různého věku a jsou často dětskými
i dospívajícími recitátory interpretovány. Kristýnin přednes však nad
jiné zazářil. Kromě toho, že si je vědoma toho, co chce říct, zvládla
veršovanou formu, dialogy, „netlačila na pilu“, gradovala. A co víc,
podařilo se jí vytvořit i náznak napětí. Závěrečnou sloku mírně
rytmizovala. Pokud jde o záměr (a bylo by to asi zajímavé), je potřeba
úmysl dotáhnout tak, aby se způsob vyjádření stal dalším fungujícím
prostředkem ke zvýraznění recitátorčina nadhledu. Pakliže se
rytmizace vloudila mimoděk, jako dozvuk dětského skandování, bylo
by dobré zkoušet to jinak.
Není co dodat, snad jen potvrdit, že v Českém Krumlově bylo, je
(a určitě i bude) dobře.
Zuzana Jirsová

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
26. ROČNÍK BECHYŇSKÉHO JARA
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Bechyňská krajská přehlídka (konala se 13.–14. dubna 2018)
nabídla letos příznivý obraz jihočeského dětského divadla. Ze 14
představení bylo jen čtyři možné označit za zcela nepoučená nebo od
základu problematická. Celkově dobrou úroveň přehlídky ovlivnila
především jindřichohradecká Základní umělecká škola, z níž se
přehlídky účastnilo hned pět souborů. Už tahle skutečnost myslím
dokládá, že se v tomto zařízení pracuje s dětmi a mladými lidmi
na velmi dobré úrovni. Je zjevné, že se řediteli ZUŠ V. Maděryčovi
daří budovat kvalitní pedagogický sbor. Ale na letošní bechyňské
přehlídce se ukázalo, že jižní Čechy disponují v současnosti
poučenými a tvořivými pedagogy dramatické výchovy i z jiných ZUŠ
nebo i jiných zařízení, kde se pracuje s dětmi.
Jana Wertigová přivezla do Bechyně dva soubory se dvěma
inscenacemi. Soubor Velký Poškolák z Hluboké nad Vltavou, který
pracuje pod ZŠ, připravil tři balady K. J. Erbena a pásmo (na pomezí
přednesu a divadla) nazval Kytic-elle. Děti dokázaly Erbenovy verše
většinou kultivovaně přednášet a více či méně zdařile je ilustrovaly
hrou s loutkami-totemy (Zlatý kolovrat) a šátky (Štědrý den) nebo
vytvářením prostředí z vlastních těl (Svatební košile). Nejpůsobivější
byl Štědrý den, protože v něm se soubor spolehnul především na
Erbenovy verše a nedubloval působivý přednes nadbytečnými
popisnými ilustracemi. Jejich vystoupení ocenil lektorský sbor
čestným uznáním.
Kromě souboru z Hluboké vede Jana Wertigová také soubor
Parta Kámošů ze ZUŠ v Borovanech. S ním připravila inscenaci
Astalavista, Pedro podle „velice americké“ pohádky Pavla Šruta
Jak se Pedro dostal do nebe a z nebe (z knihy Prcek Tom a Dlouhán
Tom). Vtipný příběh prohnaného zloděje, švindlíře a šprýmaře Pedra
Urdemalase je výbornou látkou pro soubor mladších dětí, s nimiž
vedoucí pracuje. Jana Wertigová a členové jejího souboru využili
vděčných situací, které předloha nabízí (přechytračení svatého Petra,
rošťárny v nebi), a v improvizacích šikovně domysleli některé další,
jimiž postavu Pedra dobře exponují (krádeže a lumpárny v úvodu
příběhu). Tyto drobné situace na začátku inscenace by však bylo
potřeba ještě zpřehlednit, aby se divák orientoval, kam má zaměřit
pozornost, kde se právě odehrává důležitá akce. Velmi nápaditě a
divadelně působivě je řešeno nebe, a to jak díky kostýmům (bílé
řízy pro anděly, vtipně řešené svatozáře apod.), tak pohybovou
stylizací – všichni „nebešťané“ se pohybují v lehce zpomaleném
tempu v kontrastu s hyperaktivním Pedrem. Soubor hraje příběh s
velkou chutí, baví se jím a i tam, kde dramatizátorka používá Šrutův
text (např. v dialogu Pedro-svatý Petr), znějí repliky živě, přirozeně,
protože děti dokáží slovem přesvědčivě jednat, což se týká nejen
Pedra, jehož představitel je skutečný „živel“, ale i dalších členů
souboru. Na inscenaci borovanského souboru ocenil lektorský sbor
kvalitní dramaturgii (včetně zdařilé dramatizace), nápadité režijní
řešení i citlivý a poučený pedagogický přístup, a proto ji navrhl
do širšího výběru na celostátní přehlídku Dětská scéna ve
Svitavách.
Soubor Tlaminy ze Strakonic funguje pod vedením Markéty
Čarkové už čtyři roky, i když nemá žádného zřizovatele. Jejich
autorská inscenace Sdílím s aktuálním tématem nebezpečí
propadnutí „mobilománii“ obdržela čestné uznání. Navzdory
tendenci ke schematičnosti a občasným neobratnostem ve vedení
příběhu i v divadelním řešení ocenili lektoři zaujetí dětí tématem
a některé šikovné divadelní nápady (zmnožení postavy matky).
S počítačovou tematikou přijel do Bechyně také soubor Divoch,
DDM České Budějovice, pod vedením Venduly Kecové. Na
představení inscenace Hraj?!, jejímiž autory jsou Lucie Koutková a
členové souboru, ocenil lektorský sbor kultivované, dobře vedené
děti a zajímavé divadelní řešení počítačových her (vystoupení získalo
čestné uznání). Inscenace však postrádala nosný příběh, zatím se
spokojovala jen se schematickou ilustrací myšlenek včetně využívání
nepříliš přesvědčivé alegorie (nejasná postava Svůdce mobilu).
5. - 6. ročník LDO ZUŠ Jindřichův Hradec pod vedením
Barbory Fukové nabídl pohled do rozpracované inscenace Kdysi
o nás. Podle vyjádření vedoucí bylo záměrem zachytit život
dětí za války. Představení, které jsme viděli, bylo zatím syrovým
materiálem – sledem různých her, dílčími jakoby dokumentárními
obrázky, kterým však chybělo jasnější ukotvení (časové, místní, ale
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i konkretizovaný úhel pohledu). Ocenili jsme kultivovanost dětí
(s jistou rezervou v jejich hlasovém projevu) a množství zajímavého
materiálu, který děti v práci na inscenaci shromáždily.
František Oplatek, učitel Základní školy v Bechyni, učí už
několik let s výbornými výsledky také v LDO ZUŠ v Jindřichově
Hradci. Na bechyňskou krajskou přehlídku přivezl variaci na některé
náměty z knihy Dušana Taragela Pohádky pro neposlušné děti
a jejich starostlivé rodiče. Byl si dobře vědom toho, že předloha
trpí množstvím problémů a místy se vyznačuje křečovitou snahou o
humor, a tak ji se souborem starších děvčat uchopil jako příležitost
ke groteskní parodii vědecké konference o „léčení“ zlobivých dětí.
Díky nadsázce se souboru podařilo vytvořit nosnou stylizaci při
tvorbě typových postav a vymyslet řadu šikovných divadelních řešení.
Lektorský sbor inscenaci ocenil čestným uznáním.
Čestné uznání obdržela i další skupina z jindřichohradecké
ZUŠ, 4. ročník LDO, tentokrát pod vedením Jiřího Rezka. Jako
předlohu si zvolili čerstvou novinku současné americké autorky
Michelle Cuevasové Zpověď Jonatána Papírníka, která souboru
nabídla silné téma – hledání vlastní identity: hrdinou je chlapec,
který zjistí, že žije jen v představách své sestry. Jenže dramatizace
J. Rezka je zatím dosti nepřehledná a zatížená množstvím slov.
Nicméně představení na krajské přehlídce naznačilo možné cesty k
dopracování inscenace: princip vyprávěného divadla (vypravěčem je
hlavní hrdina), nosné a smysluplné scénografické řešení (centrálním
objektem je stavba, která je prostorem hlavního hrdiny) a náznaky
crazy stylizace.
S druhou inscenací, tentokrát nejstarší skupiny jindřichohradecké
školy, 7. ročníku LDO ZUŠ Jindřichův Hradec, byl Jiří Rezek
doporučen k přímému postupu na celostátní přehlídku. Je
jím dramatizace známé absurdní povídky Ivana Vyskočila Zrádce,
která nabízí jak jazykový, tak především situační humor a také téma
oslovující dospívající. Skupina rozumí poetice Ivana Vyskočila velmi
dobře, její grotesknost si na jevišti vychutnává a doslova užívá.
Divadelní práce na této povídce je dobrou cestou k seznámení
dospívajících s absurdní literaturou 50. a 60. let a s poetikou
absurdního dramatu. Lektorský sbor ocenil jak přehlednou výstavbu
inscenace, tak zručnost při vytváření jednotlivých postav, aniž se
členové souboru musejí uchylovat k lacinému karikování nebo
násilnému „vyrábění“ humoru. (Lektorský sbor jen upozornil na to,
že představitel Ředitele někdy příliš, až na hranici únosnosti zatlačí
na hlas.) Jediným problémem bechyňského představení byl závěrečný
„fórek“ s výbušnou pizzou a postavami, které se najednou objeví na
jevišti s knírky – působí to samoúčelně, jako těžko zdůvodnitelný
úlet. V diskusi vedoucí přiznal, že tato neorganická tečka byla
výsledkem momentálního nápadu členů souboru, jemuž J. Rezek
nedokázal zabránit.
Svou inscenaci představil v Bechyni také ředitel
jindřichohradecké ZUŠ Vojtěch Maděryč. Předlohou pro jeho
soubor byl příběh O sedmi bratřích ve studni z klasického souboru
folklorních vyprávění, která ve Francii shromáždil a převyprávěl
Henri Pourrat (v českém překladu Jiřího Reynka vyšel výběr těchto
vyprávění v knize Poklady z Auvergne). Drobnou anekdotu, v níž
počítající zapomene spočítat sám sebe, rozehrávají malé děti ve
věku 6–7 let s chutí a nadšením. Část skupiny má za sebou již dva
roky přípravného ročníku a první ročník Literárně dramatického
oboru v ZUŠ, jiné přibyly do skupiny v letošním roce. Předloha
Henriho Pourrata byla pro tuto skupinu šťastnou volbou. Je zřejmé,
že si s příběhem užily spoustu legrace a stále je baví. Citlivé vedení
Vojtěcha Maděryče využívá přirozenou hravost dětí a nenásilně je
směruje k přehlednému divadelnímu tvaru. Osm dětí na jevišti
ztvárňuje kolektivní roli vypravěče a zároveň osm bratrů (na krajské
přehlídce hrálo bratry osm dětí, proto došlo ke změně titulu), kteří se
vydávají do světa. Bez rekvizit a kulis dokáží děti nastolit prostředí a
děj prostřednictvím pohybové hry. Vstupy, spíše přeskoky do dalších
rolí (například Maminky) probíhají hravě a přirozeně. Nebezpečí, s
nimiž se bratři cestou setkávají (vlk a žralok), jsou podána formou hry
a končí velkou honičkou po jevišti. Lektorský sbor ve svém hodnocení
podtrhl zejména přirozenost dětí na jevišti a jejich schopnost
rytmizovat herecké akce. Délka představení, cca 6 minut, je úměrná
schopnostem a zkušenostem dětí. Inscenace byla doporučena do
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dokázaly realizovat). Velmi ambiciózní, ale velmi nevkusné inscenace
předvedly dva soubory: českobudějovické Studio Na pohodu Eduarda
Hubeného (trapná kopie disneyovské Sněhurky a sedmi trpaslíků)
a skupina, která se pojmenovala Mladí talenti, z DDM Kaplice,
s níž pracuje Martina Dražská, mimochodem také učitelka mateřské
školy (diletantská, a hlavně nevkusná inscenace Malého prince,
v níž jsou děti vedeny k mechanickému deklamování „velkých slov“,
k popisným gestům, aniž jsou u nich rozvíjeny alespoň základní
dovednosti komunikovat, o kultivaci vkusu ani nemluvě). Je ale
potěšitelné, že zmíněné problematické inscenace tvořily jen zlomek
programu bechyňské krajské přehlídky.
Lektorský sbor pracoval ve složení: Markéta Pellarová Mráziková
(divadlo Lokvar), Tereza Machková (ZUŠ Horažďovice) a Jaroslav
Provazník (DAMU Praha).
Jaroslav Provazník

širšího výběru na Dětskou scénu ve Svitavách.
Lektorský sbor bechyňské krajské přehlídky ocenil doporučením
do širšího výběru ještě inscenaci Šnofinus a Mordulína „dle
původního textu Šnofonius a Mordulína Aloiose Gallata“ (text
původně vznikl v polovině 19. století jako parodie na romantické
tragédie a tradiční loutkářské hry), kterou předvedl soubor
LDO ZUŠ ze Strakonic. I přes počáteční odpor „polorozpadlé a
poslepované“ skupiny mladších teenagerů se Ivan Křešnička (jak se
sám vyjádřil) rozhodl seznámit soubor s loutkovým divadlem a jeho
principy. Zvolený text, parodující patos romantického milostného
příběhu, se pro tuto věkovou kategorii dobře hodí. Přeneseme-li se
přes dosti neautentický rámec inscenace (skupina puberťáků „zavítá“
z nejasných důvodů na půdu a při té příležitosti se náhle rozhodne
sehrát divadlo s nalezeným kuchyňským nářadím), dostaneme
se k samotné hře, která je odehrávána v kukátkovém jevišťátku s
vlastnoručně vyrobenými loutkami. Stylizace loutek i hlasové projevy
postav byly většinou zdařilé, i když možnosti k většímu rozhrání
nebyly vždy dostatečně využity. Celý soubor hrál s velkou vervou,
což bylo někdy na úkor práce s hlasem, především pak při zpívání.
Také práce s loutkou by si místy zasloužila větší přesnost. Přesto
působilo představení kompaktně a energicky (ostatně nejen díky
tomu postoupil soubor, jak jsme se dozvěděli, také na Loutkářskou
Chrudim).
Jak už jsem napsal v úvodu, čtyři představení bechyňské krajské
přehlídky byla divadelně i z hlediska pedagogického přístupu
vedoucích problematická. Do kategorie insitního divadla patřila
inscenace Ať žijí duchové Divadélka bez opony z Milevska,
které vede Miroslav Martínek při ZŠ. V rozpravě, v níž se hovořilo
o nešikovném jevištním řešení, neadekvátním použití playbacku
a dětech, které jsou na jevišti vinou elementární nevybavenosti
totálně rozpačité, a tak mohou stěží přirozeně jednat, se vedoucí
vyjádřil, že sice už několikrát slyšel, že existují „nějaké semináře“,
ale on je „jen ochotník“... Omylem byl také Strakonický dudáček,
kterého pro Dramaťáček Sosník při ZŠ Dukelská ve Strakonicích
sepsal ředitel školy Václav Vlček. Vedoucí kroužku Pavla Sosnová
a její děti se pustily do nerovného souboje s nelogicky vystavěným
textem – a výsledkem bylo představení, v němž se nahodile střídají
různé pohádkové či pověsťové postavy a v němž děti, zatím
divadelně nezkušené, jsou odsouzeny k tomu naivní, diletantský
text jen deklamovat (ačkoliv jsou šikovné a na kvalitním textu by se
10
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sdělení uškodila přepečlivá výslovnost, přílišné soustředění na
artikulaci, na úkor přirozenému vyprávění.
Děti recitující v I. kategorii, nepostupují do národní přehlídky,
ale 7 recitátorů ze 14 si odnášelo diplom s oceněním, což svědčí o již
zmíněné vysoké úrovni.
Z druhé kategorie lektorky nominovaly na národní přehlídku
2 recitátorky: Anežku Krejčí a Karolínu Ulrich.
Anežka Krejčí zvolila text Aloise Mikulky O měsíci a
velblouďátku. Dívenka se svojí maminkou, zkušenou loutkářkou,
zvolila text, který autor napsal pro loutkový výstup. Na jejím
přednesu jste divadelní původ textu však nepoznali, jednalo se
opravdu o prozaické, pravda, ne pro dětský přednes ideální, příliš
lyricko-sentimentální a mnohoslovné, vyprávění. Anežka však
předvedla plné zvládnutí mluvních výrazových prostředků, vyprávěla
přirozeně a obrazotvorně, s osobitým nasazením, bez zbytečného
sentimentu. Při rozboru jejího výkonu jí bylo doporučeno do národní
přehlídky text ještě poněkud proškrtat.
Karolína Ulrich přednášela text Petry Dvořákové Nejzvědavější
Tamarín. Recitátorka na sebe upozornila svým soustředěným až
sugestivním projevem, se kterým se snažila sdělit divákům své zaujetí
pro úryvek z oblíbené knížky. Právě pro osobitý, upřímný přednes
byla vybrána k postupu, i když by jejímu přednesu prospěla větší
přehlednost a výstavba.
Ema Zámečníková

Krajské kolo Celostátní přehlídky dětských recitátorů pro
Plzeňský kraj se konalo již potřetí v Horšovském Týně v pondělí
9. dubna 2018. Přehlídku organizovala Základní umělecká škola
Staňkov ve spolupráci s Městským kulturním zařízením. Přehlídka
byla pečlivě připravená, organizátory v čele s Jitkou Pluháčkovou je
třeba ocenit za plynulý chod přehlídky a velmi přátelskou atmosféru.
Všechny čtyři kategorie recitátorů se vešly do jednoho dne.
Přehlídka probíhala současně ve dvou prostorách za účasti dvou
lektorských trojic. První a druhou kategorii měla na starosti „porota“
ve složení Ema Zámečníková, Jiřina Lhotská a Hana Švejdová.
Třetí a čtvrtou potom Vojtěch Maděryč, František Oplatek a Anna
Hrnečková. Po skončení přehlídky a udělení ocenění měli recitátoři
a jejich doprovod možnost osobního rozhovoru s lektory.
1. a 2. kategorie
Mladší děti přednášely v městském kulturním zařízení
v příjemném sálku s podiem. Děti si mohly vybrat, zda podia využijí,
či se postaví k přednesu pod ně, menší děti většinou zvolily druhou
možnost, naopak recitátoři z II. kategorie se jeviště nebáli. Lektorský
tým ve složení Jiřina Lhotská, Hana Švejdová a Ema Zámečníková s
poměrným uspokojením sledoval vystoupení přítomných dětských
recitátorů, zejména z I. kategorie, neboť zaznívaly, ne tolik známé,
zajímavé texty, děti přednášely s chutí, bez manýr obvyklých v tomto
věku – nepřirozené intonace (tzv. vlnkování) a přízvukování. Pokud
se přednes nevydařil k plnému uspokojení, tak důvodem často bylo
nedostatečné sdělení příběhu, charakterizace postav (přímé řeči),
předání obrazu situace a výstavba recitačního celku. Někdy dětskému
č ísl o 0 – 8 .6.2 018

3. a 4. kategorie
Ve třetí kategorii bylo celkem patnáct účastníků, ve čtvrté
kategorii čtrnáct. Úroveň obou starších kategorií byla standardní,
většina výkonů byla hodna krajského kola. Próza převažovala nad
poezií. Zejména ve čtvrté kategorii se se účastníci často potýkali
s výběrem textu. Nejmarkantnější byly nevhodně zvolené úryvky
delších próz, které vytrženy z kontextu působily nejednotně a pro
recitátory bylo nesnadné, popř. nemožné najít v nich ústřední téma
a srozumitelně vystavět svůj výkon. Často bylo také pro recitátory
těžké najít osobní postoj k textu a obhájit svou interpretací jeho
výběr.
Ve třetí i čtvrté kategorii vyslechla porota vždy pět druhých textů.
Ve třetí kategorii byl oceněn Jiří Špiroch za text Moje malé velké
já, na dětskou scénu postoupila Eliška Bizoňová se třemi básněmi
Shela Silversteina: Automat na domácí úkoly, Recept na vyléčení
škytavky, Přátelství a s textem Gianni Rodariho Popletená
pohádka. Spolu s ní postoupil na dětskou scénu Vojtěch Kříž
s Nespokojeným dromedárem Jacquese Préverta a Rosničkou
Miloše Macourka.
Eliška Bizoňová prokázala v obou textech velký smysl pro
humor, cit pro rytmus, načasování a práci s pointou. Vojtěch Kříž
potom prokázal velké porozumění pro trable hlavních postav svých
textů a schopnost poutavě vyprávět příběh. Ve druhém textu si také
velmi dobře poradil s „nekonečnou větou“ Miloše Macourka.
Ve čtvrté kategorii byla oceněna Alena Oláhová za úryvek
z knihy Aleny Kastnerové O líné babičce. Na dětskou scénu
postoupila Terezie Hodková s textem Evžena Bočka Poslední
aristokratka a básní Pavlíny Čermákové Hra o dvou hráčích
a Lucie Krajčičová s textem Zdeňka Šmída Píseň o rýzmberské
paní a básní Vladimíra Holana Vltava v roce 1946.
Terezie Hodková překvapila porotu vyzrálým projevem, smyslem
pro humor a schopností výborně vystavět a pointovat prozaický text.
V básni Pavlíny Čermákové, o jejíž vhodnosti pro recitátorku v tomto
věku měla porota jisté pochybnosti, dokázala najít vlastní, sobě
blízké a srozumitelné téma a dobře ho předat posluchačům. Lucie
Krajčičová dokázala vyprávět poutavě, s bohatou vnitřní představou.
Text odkazující k rytířským příběhům podala s potřebnou nadsázkou,
aniž by se uchýlila k pouhé parodii. Mnohé významové vrstvy
Holanova textu sice ve svém věku nemohla zcela odkrýt, přesto však
k němu našla vlastní cestu, podala ho přesvědčivě a s autentickým
zaujetím.
Pevně doufáme, že recitátorů v Plzeňském kraji bude jen přibývat
a přehlídka si udrží své kvality i nadále.
Úvod, 3. a 4. kategorie Anna Hrnečková, 1. a 2. kategorie Ema Zámečníková
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PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
TARTAS DOBŘANY, 20.–22. 4. 2018
DOBŘANSKÝ TARTAS JAKO VRCHOL SOPKY
NEBO ŠPIČKA LEDOVCE?

Město Dobřany je již tradičním hostitelem krajské přehlídky
dětského divadla pro Plzeňský kraj. Centrum pro kulturní a sociální
projekty Johan z Plzně, které je od roku 2000 pořadatelem této
postupové přehlídky, ji do Dobřan přivezlo již potřinácté. Město
Dobřany ve svých institucích (Kulturní centrum Káčko, Základní
škola v Dobřanech, Základní umělecká škola J. S. Bacha) poskytuje
přehlídce výborné zázemí, které je již postaveno vedle oficiálního
partnerství i na dlouholeté zkušenosti i ověřených osobních vazbách.
Dříve „západočeská“ přehlídka se stala již v minulém ročníku
přehlídkou krajskou, tedy s důrazem na Plzeňský kraj, který také
spolu s ministerstvem kultury, městem Plzeň a městem Dobřany
přehlídku také finančně podporuje. Krajské zaměření však ani letos
prostor zájemcům z jiných krajů neuzavřelo. Podmínkou však nově
byla účast v oblastních přehlídkách s právem nominace právě na
Tartas, čehož využily soubory z Aše a Rožmitálu pod Třemšínem.
Krajská přehlídka se tak stala již podruhé skutečným regionálním
vrcholem, zda se jedná o vrchol invencí bobtnající sopky dětské
divadelní tvořivosti v Plzeňském kraji nebo jen o oslnivě lesknoucí
se špičku zašedlého a těžkotonážního ledu uplývajících konvencí se
ukáže v budoucnosti. Letos to rozhodně byl pestrý gejzír možných
podob dětské divadelní práce.
Proto ještě před samotným reportem z letošního dobřanského
Tartasu dovolte, čtenáři vážení připomenout, že od roku 2000
(přehlídka probíhala poprvé v režii a produkci plzeňského kulturního
a vzdělávacího centra Johan tehdy ve Staňkově na Domažlicku) se
tvůrčí prostředí pro dětské divadlo v Plzeňském kraji velmi proměnilo
a viditelně rozšířilo. Z devíti souborů s devíti inscenacemi z obou
12

západočeských krajů (Karlovarského a Plzeňského) ve Staňkově se do
letošního ročníku přehlídky dětského divadla Tartas 2018 přihlásilo
32 inscenací! Ty však již od loňska musí projít oblastními přehlídkami
– Tajtrlíky (Sušice, Planá, Klatovy, Plzeň). Je to dáno kapacitou
dobřanského festivalu, možnostmi ubytování, hracích prostor i
kapacity dobřanské školní jídelny i možnostmi zajistit kvalitní
doprovodný program ve formě tvůrčích dílen se studenty Ateliéru
dramatické výchovy z plzeňské pedagogické fakulty. Jednotlivé
oblastní přehlídky jsou koncipovány a realizovány ve spolupráci
s místními partnery jako plnohodnotné celodenní festivaly tak, aby
už sama účast na Tajtrlíkovi byla pro účastníky podnětným zážitkem.
Sám dobřanský Tartas nabídl také letos účastníkům přehlídky
(více než 150 dětí a dospělých) ustálenou podobu třídenního festivalu,
který je otevřen místu konání v pravidelném kostýmovaném průvodu
na dobřanské náměstí (letos s tématem pirátů a dobrodruhů),
inspirativním a pro dobřanskou veřejnost přístupném open air
představení v zahradě u barokního kostela svatého Víta (letos Teatr
Rajdo). Přehlídku již tradičně otevírá „uvítacím představením některý
z ročníků tanečního oboru dobřanské „zušky“ pod vedením Pavlíny
Stupkové . Podstatnou součástí programu Tartasu jsou tvůrčí dílny
a společenský večer pro dětské účastníky, což je praktikum studentů
Ateliéru dramatické výchovy z plzeňské univerzity. Vytvoření
paralelního programu pro dětské účastníky umožňuje vedoucím
souborů získat prostor pro vzájemné diskuse a sdílení i nad rámec
obsáhlých diskusí s lektorským sborem přehlídky. Lektorský sbor
Tartasu je dlouhodobě tvořen „senátorským“ způsobem, tedy
kombinací lektorů, kteří přehlídku již znají a těch, kteří ji potkávají
poprvé. V letošním ročníku Tartasu lektorský sbor pracoval ve složení
Ivana Sobková (pedagožka ZUŠ a DAMU), Michaela Homolová
(herečka Naivního divadla v Liberci a pedagožka tamní ZUŠ) a Jakub
Doubrava (herec, moderátor a režisér Českého rozhlasu).
Bohatý a velmi pestrý program třídenního Tartasu 2018 se sestával
ze čtrnácti představení od dvanácti souborů, které přijely z celého
Plzeňského kraje (jedno též ze sousedního Karlovarského - Aš, ZUŠ
R. Schumanna, soubor Darebáci s představením Noční můry). Celým
programem s velkou grácií, vtipem i vstřícností provázeli absolventi
plzeňského Ateliéru dramatické výchovy Marie Monsportová a
Bohumil Blecha.
Hlavní program Tartasu 2018 se o víkendu mezi 20. a 22. dubnem
sestával ze čtrnácti inscenací od třinácti souborů. Představení byla
ukázkou kvalitní, poučené a tvůrčí divadelní produkce tvořené
a hrané dětmi. Nejmladší tvůrci ze souboru Před Oponkou (15. ZŠ
Plzeň) nabídli hravou, ale ve formě již poněkud tradiční inscenaci
Princeznička na bále podle známého textu Františka Hrubína.
Pohádkové motivy byly zdrojem i dvou dalších inscenací, poněkud
kostýmně „televizního“ tvaru Ďábelská pohádka (Divadýlko
Strašidýlko Plzeň) a inscenované pověsti Truhlář ne zcela
ukázněného a soustředěného souboru Junicorn. Další výraznou
žánrovou inspirací byly zábavné literární a filmové žánry horror
(Valpuržina noc souboru Ježkovy voči ze ZUŠ Planá, Králíci
plzeňského souboru Kastról nebo Noční můry seskupení
z ašské ZUŠ Darebáci či drsnější loutkářská variace na příběh Petra
Chudožilova Máte plíce? My ne …. souboru JuFaFaK ze ZUŠ
Horažďovice. Hlavní dramaturgickou linku letošního Tartasu
představovaly inscenace postavené na aktuálních tématech, jež
zajímají mladší teenagery, příběhy odehrávající se v současnosti,
příběhy a často konfliktní se současnými dětskými hrdiny. To vychází
bezesporu z převažující věkové struktury aktérů většiny souborů na
letošním Tartasu i z budované vybavenosti souborů. Někdy šlo spíše
formální podobu – ne zcela úspěšný muzikálový pokus Děti ulice
souboru Křiklouni (ZUŠ Klatovy), rytmicky přesná drobnička
Léčení Hádavky a Mlátilky souboru Pecky/2 (ZUŠ J. Jindřicha
Domažlice). Cesta za současností vedla přes autorské pokusy,
dramatizace literárních textů – Vzpomínky Jonyho (Pecky, ZUŠ
Domažlice), autorské kompozice Kde domov tvůj? (Kosáci Planá)
nebo v inscenaci IN-FORMACE (Dramatický Tik Ťak Sušice).
Završením tohoto trendu je pak již cesta k inscenacím postavených
na rodícím se charakterovém herectví, jež se uplatní v dramatickém
sdělení postaveném na jednání postav, které v inscenaci respektují
zkušenost a vybavenost postav. To nabídl František Kaska svým
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divadelníkům ze souboru IDI klub (Gymnázium Františka
Křižíka v Plzni) při práci na inscenaci s vypjatě aktuálním tématem
inkluzivního soužití Řvi potichu, brácho.
Na závěrečném nedělním setkání byly vyhlášeny výsledky
přehlídky. K přímému postupu na celostátní přehlídku Dětská
Scéna ve Svitavách byla vybrána inscenace Králíci, katastrofický
jevištní thriller souboru Kastrol (ze Soukromé ZUŠ Trnka z Plzně,
vedoucí Michal Ston) a tři další získaly doporučení: Řvi potichu,
brácho souboru IDI klub (Gymnázium Františka Křižíka
v Plzni, vedoucí František Kaska), Kde domov tvůj? souboru
Kosáci (Kulturní a okrašlovací spolek Planá, vedoucí Gabriela
Švecová) a inscenace Máte plíce? My ne... souboru JuFaFaK (ZUŠ
Horažďovice, vedoucí Tomáš Machek). Lektorský sbor letošního
Tartasu také udělil dvě čestná uznání souborům: Pecky (ZUŠ
J. Jindřicha Domažlice, vedoucí Dana Žáková) za invenční práci
s předlohou v inscenaci Vzpomínky Jonyho; Dramatický Tik Ťak
(SVČ Sušice, vedoucí Milena Vrhelová) za kolektivní tvůrčí přístup
souboru v inscenaci IN-FORMACE.
Podle ohlasů účastníků, diváků, vedoucích i návštěvníků se
letošní Tartas v Dobřanech povedl. Skvělou práci odvedl také spolu
se studenty Ateliéru dramatické výchovy (současnými i bývalými)
celý tým centra Johan. Vřelého ocenění za obětavou nápaditou
a pomocnou technickou podporu se dostalo Janu Strnadovi, již
legendárnímu osvětlovači, jevištnímu mistrovi a zvukaři.
A na závěr tedy odpověď na položenou otázku: ledovec nebo
sopka? Letos Tartas tryskající sopkou, určitě!

KARLOVARSKÝ KRAJ

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
AŠ, 5. 4. 2018; AŠSKÁ LARITMA POPRVÉ
POETICKÁ

Z Dobřan zapsal Roman Černík
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Až do Aše poprvé v historii se ve čtvrtek 5. dubna 2018 na svou
krajskou přehlídku vypravili dětští recitátoři a recitátorky
z Karlovarského kraje. Přehlídku v Aši připravila tamní ZUŠ Roberta
Schumanna v Aši a příjemné a důstojné prostředí dětskému přednesu
poskytlo nové ašské kulturní centrum LaRitma. V rekonstruované
industriální budově našli dětští recitátoři nejen dva funkční
a přednesu vstřícné sály, ale také byla k dispozici příjemná kavárna
s občerstvením. Kulturní centrum LaRitma poskytlo prostor také
pro neformální setkání a rozhovory, na což jinak často nebývá moc
příležitostí. Také lektorské sbory obou částí získaly pro svou práci
v LaRitmě dobré zázemí. Součástí klidné a dělné atmosféry byla také
péče kolegyň (Anny Pokorná, Pavla Hošková, Jolana Zacharová)
z pořadatelské základní umělecké školy.
Přehlídka sama probíhala od ranních hodin ve dvou oddělených
skupinách po dvou kategoriích se dvěma porotami. Plzeňský
pedagog z Gymnázia Františka Křižíka František Kaska s herečkou
Západočeského divadla v Chebu Pavlou Janišovou a pedagožkou
Základní umělecké školy v Plané Terezou Pecharovou rozhodovali
o oceněních pro první a druhou kategorii. Zajímavý byl rozhodně
sbor přednášejících v nejmladší (první) kategorii: sedm hochů
mezi třinácti přednášejícími - nabízelo své precizní přednesové
dovednosti. Zajímavé také je, že v této kategorii bylo nejvíce dětí
z běžných základních škol, u dalších již jasně převažovaly žáci
literárně dramatických oborů ZUŠ. Z první kategorie se sice
s postupy končí v krajském kole, ale to neznamená, že by v ní nebylo
co oceňovat, právě naopak v první kategorii lektoři udělili celkem pět
čestných uznání a cen za přirozený a artikulačně čistý vědomý projev
a také přístup k výběru a interpretaci literárního textu (například
Matyáš Nushart nebo Adéla Žibrická). Ve druhé kategorii ve druhé
kategorii se letos zúčastnila patnáctka recitátorů a i tady bylo větší
13
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zastoupení menších škol, lektoři ocenili celkem šest recitátorů a do
celostátního kola přehlídky lektoři doporučili za zaujatý a osobitý
vyzrálý projev Lindu Bucharovou (Astrid Lindgrenová: Ronja,
dcera loupežníka) a Jana Žibrického (Michelle Cuevasová: Jak
mě zachvátila existenční krize).
Třetí a čtvrtá kategorie na premiérové ašské přehlídce
představily již řadu zkušených a vyzrálých recitátorů a recitátorek
u nichž se projevila zkušenost (řada účastníků prošla předchozími
kategoriemi) především v kontaktu s publikem, přednášející pracovali
s bohatou škálou prostředků, jež především u oceněných umožňovaly
jednání slovem i interpretační postoj a osobní vklad k výslednému
přednesu. Významnou roli také hrál často objevný výběr textů.
Zvláště ve čtvrté kategorii byla řada vystoupení v opravdu vysoké
kvalitě. Lektorský sbor obou nejstarších kategorií, který pracoval ve
složení Pavla Sovová (hlasová pedagožka a ředitelka ZUŠ v Chrástu),
Jindřich Skopec (herec Západočeského divadla v Chebu) a Roman
Černík (pedagog Západočeské univerzity v Plzni a DAMU v Praze) po
velkých diskusích nabídl postup ve třetí kategorii Adamu Petrákovi
(Claudine Desmarteau: Být nebo nebýt světový; Daniil Charms:
Brm, brm, brm) ze ZUŠ Ostrov a Nikole Michalákové (Daniela
Fischerová: Pohoršovna; Jacqueline Wilsonová: Všude dobře,
doma nejlíp) z domácí ZUŠ Roberta Schumanna. Ve čtvrté kategorii
do svitavské národní přehlídky získali právo na postup a reprezentaci
Karlovarského kraje Karolína Joo (Irena Dousková: Chuligán;
Petr Nikl: Mlžná pohádka) ze ZUŠ Ostrov a Václav Ponikelský
(Mark Haddon: Podivný případ se psem); Ivan Martin Jirous:
Večer před svatým Janem) z ašské ZUŠ.
V drobném závěrečném ohlédnutí stojí za připomenutí, že se
v Aši představili žáci z řady míst kraje a potěšitelné byly výkony
účastníků i z malých škol (např. Habartov, Žlutice). Hlavními centry
přednesu, soustavné práce s recitátory v kraji, která se prokazatelně
zúročuje především ve vyšších kategoriích, jsou především základní
umělecké školy a to již tradičně ZUŠ v Ostrově, ZUŠ Antonína
Dvořáka v Karlových Varech a také domácí, ašská ZUŠ Roberta
Schumanna.
První ročník ašské přehlídky uměleckého přednesu pro
Karlovarský kraj nabídl nejen výborné výsledky soustředěné práce,
ale přehlídka také poskytla prostor pro diskuse recitátorů a jejich
doprovodu s lektory. Určitě je hodno připomenutí, že i město Aš
přímo v osobě pana starosty (zúčastnil se vyhlášení výsledků)
i podporou organizační vydalo jasný vzkaz, že si příležitosti pořádat
to tvůrčí setkání váží.
Zažil a zapsal Roman Černík
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PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
OSTROV, 6. 4. 2018, MDDM

Karlovarská přehlídka se po hostování v Plzeňském kraji
(přehlídka v Dobřanech) vrátila do Ostrova. Ujal se jí místní Městský
dům dětí a mládeže a nutno říct, že zodpovědně a s přehledem.
Zuzana Janecká, pracovnice MDDM, která přehlídku organizovala,
dokázala se svými kolegy vytvořit zázemí s příjemnou atmosférou,
pro děti, v době debat vedoucích souborů s lektorským sborem,
výtvarné a sportovní aktivity, prostě každý přesně věděl, kde má
zrovna být, a co se bude konat.
Přehlídka se konala ve velkém sále Domu kultury a v útulném
komorním sálku MDDM.
Do přehlídky se přihlásilo sedm souborů, jeden ale kvůli
onemocnění v souboru nedorazil. Ze šesti představení odehrály děti
ze ZUŠ Ostrov hned čtyři. Lektorský sbor pracoval ve složení Kateřina
Schwarzová, Jiřina Lhotská a Radek Marušák.
Přehlídku zahájil domácí soubor HOP – HOP, který v režii
Ondřeje Šulce se představil hned ve třech inscenacích. Ema
je dramatizací knihy Petry Braun Ema a kouzelná kniha. Jde o
pohádkový příběh neobyčejné dívky a neobyčejné knihy. Inscenace
staví na obrazech, kdy je především na divákovi, aby si příběh
verbalizoval. Obrazy ale nejsou dostatečně čitelné a i v jednotlivých
situacích se ne vždy dětem daří je naplnit konkrétním obsahem a tak
příběh zůstává nepříliš přehledný.
Kryšpín zmizel je autorská inscenace, která řeší šikanu mezi
dětmi. Inscenace má složitý kompoziční princip (skoky v čase a
v situacích), ve kterém se divák občas ztrácí a pracuje se znakem
a vysokou stylizací. Děti se ale v nabídnuté formě cítí jistě, přesně
vědí, co v jednotlivých situacích řeší. Inscenace byla doporučena
k širšímu výběru na DS.
Třetím vystoupením dětí pod vedením Ondřeje Šulce byla spíš
ukázka kvalitní práce v hodinách než hotový divadelní tvar. Jojo příběh malého človíčka (loutka), který se ocitne v rodině s dětmi a
zažívá s nimi jednotlivé situace, tak vyzní marginálně. V etudách
se děti soustředí především na práci s loutkou, předmětem nebo
stínohru. A v konkrétních situacích pak není zřejmý vztah hrajících
postav, Joja a jednotlivých vytvářených akcí. Navíc ty působí často
nahodile a nedůsledně.
Domácí soubor HOP - HOP, tentokrát v režii Ireny Konývkové
se představil ještě v dramatizaci stejnojmenné knihy izraelského
autora Uri Orleva Běž, chlapče, běž. Příběh, který vychází ze
skutečných událostí, je příběhem židovského chlapce v Polsku,
kterému jako jedinému z rodiny se podaří utéct z židovského ghetta.
Několik let se schovává v lesích a ve vesnických rodinách. Přestože
přijde ve válce o ruku, podaří se mu nakonec přežít. Sama předloha
poskytuje nosné téma a nepostrádá dramatičnost, čehož inscenátoři
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dokázali využít. Inscenace nepostrádá napětí, silné situace
a vyrovnané herecké výkony. Celý plán a téma inscenace je naplňován
fyzičnem akcentovaným v pohybu, vhodně zvolenou hudbou a
světelným plánem. K úvaze je samotný závěr, protože propojení
tématu inscenace a přesahu do současnosti, vyznělo poněkud
proklamativně, neboť nebylo dostatečně divadelně vybudované.
Drobné připomínky měla porota k „laškovné“ scéně Kühna a Boženy,
která vyzněla poněkud nepatřičně. Dobré by bylo také vyvážit razanci
fyzického projevu herců křehkostí, která v inscenaci chybí. Takovou
situací, která onu křehkost nepostrádá, je scéna hlavního hrdiny
a Halinou. Pro své kvality je inscenace nominována k přímému
postupu na celostátní DS.
Tři oříšky pro Popelku upravil podle scénáře F. Pavlíčka
Vítek Morávek, učitel ze ZŠ Královské Poříčí. Inscenace měla
všechny neduhy nepoučených inscenátorů, ale jednu velkou kvalitu.
V pohádce vystupovali všichni žáci malotřídní školy (přes 30
dětí) v malé obci s 800 obyvateli. Vystoupení je ukázkou dobrého
propojení školy s veřejností, společného sdílení života v obci. Vedoucí
dramatického kroužku Vítek Morávek navíc projevil velký zájem
o práci v tomto oboru a byly mu poskytnuty kontakty na Artamu.
Deník praštěný ségry a šílenýho bráchy představil divadelní
soubor Rytíři a Víly ze ZUŠ v Aši. Inscenace je dramatizací knihy
Oldřišky Ciprové a režie se ujala vedoucí souboru Pavla Hošková
společně se souborem. Dobře sebevědomě vedené děti si ve
spolehlivé předloze užily střet holčičího a klučičího světa a prostředky
scénického čtení jim umožnily být nad postavou a bavit se samy
se sebou. V inscenaci se pracuje s chórem, ze kterého vystupují
jednotlivé postavy do situací. Představení má spád a užili si ho jak
účinkující, tak i diváci. Vedoucí souboru bylo doporučeno vytvořit
ještě větší kontrast mezi holčičím a klučičím světem, kdy ten holčičí
působil poněkud jednostranně. Inscenace byla doporučena do
širšího výběru DS.

ÚSTECKÝ KRAJ

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
LOUNY, 21.–22. 4. 2018

Již tradičně pořádala krajskou Dětskou scénu Městská knihovna
v Lounech. Poskytuje vždy pro přehlídku nadstandardní zázemí
v prostorách knihovny. Pracovníci MKL zabezpečují i takové služby
jako je hlasová rozcvička před recitací a nápověda. Další knihovníky
je možné vidět v rolích moderátorů, fotografa, kavárníků. To vše
podporuje velmi vstřícnou atmosféru a minimalizuje soutěžní ráz celé
přehlídky. Všichni recitátoři dostávají kromě účastnického listu i šité
hračky (talismany) z dílny Spolku paní, dam a dívek, který pracuje při
knihovně.
Přehlídka trvala dva dny a také tradičně byla pořádána o víkendu.
To umožnilo rodičům dětí přítomnost na přehlídce a sál tak praskal
ve švech po celé dva dny. Knihovna se tak stala místem, kde se setkali
Jiřina Lhotská milovníci poezie a literatury ať už v roli recitátorů nebo diváků a
nutno říct, že všichni tuto událost pojali vážně a slavnostně.
Každý den byl rozdělen na dvě části – dopolední a odpolední,
kdy každá byla vždy věnována recitátorům jedné věkové kategorie.
V lektorském sboru zasedly: Ema Zámečníková, Renata Vordová
a Oksana Kaplanová.
Po každém bloku proběhl rozborový seminář – lektorky byly
k dispozici dětem i jejich dospělému doprovodu na třech místech
a věnovaly se všem, kteří přišli diskutovat o svých výstupech.
V první kategorii, která sice není postupová, ale v Lounech
ocenění recitátoři postupují do odpoledne a zahajují přehlídku
kategorie třetí, recitovalo celkem 18 dětí. Lektorský sbor udělil čestná
uznání třem dětem: Emě Černé, Janu Legutkovi a Elišce Mádlové.
Ve druhé kategorii viděli diváci celkem 18 recitátorů, do Svitav
poslaly lektorky Štěpánku Gregorovou s textem Borise Prazsovského
Málo místa (zde dokázala recitátorka na minimálním prostoru
básně vytvořit atmosféru i předat jasné sdělení) a Tomáše Kisiela
s textem Shela Silversteina Rocková kapela (výborná práce s rytmem
i refrény, jasné sdělení).
Recitátoři třetí kategorie, kterých do Loun přijelo 16,
interpretovali všichni dva texty. Ústecký kraj budou reprezentovat
na celostátní přehlídce Anna Horáková, která excelovala především
2012_deti_black recitací textu Jiřího Dvořáka Loskuták a ministr a Ondřej Kejzlar
3. cervna 2012 16:32:39
s brilantní interpretací textu Naděždy Slunské Monolog šroubu ve
dřevě.
Nedělní odpoledne patřilo recitátorům čtvrté kategorie. Diváci
zhlédli 30 vystoupení – tedy od každého z patnácti recitátorů dva
texty. Tady byly znát největší rozdíly. Někteří recitátoři ještě volili
texty spíše dětské – epické, jiní sáhli po textech náročnějších,
zpracovávajících závažná témata, kterými se mladí lidé zabývají, ale
ještě vždy nemají tolik prostředků k jejich sdělení, některým už se
podařilo sdělit jak téma, tak i svůj postoj. Do Svitav lektorský sbor
vyslal dva recitátory Marka Vyskočila (velmi vyzrálá interpretace
zvláště v textu Dougla Adamse Losos pochyb) a Ondřeje
Krejču (vyrovnané výkony v obou textech – nadhled a schopnost
pointování).
Na závěr rozdala ředitelka knihovny Dagmar Kučerová, která
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celou přehlídkou provázela, ocenění i malým nerecitujícím divákům
a hlavně pedagogům, kteří nejen pomáhali recitátorům, ale i je po
oba víkendové dny do Loun doprovázeli.
Renata Vordová

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
LOUNY, 20. 4. 2018

Krajská přehlídka dětského divadla v Lounech proběhla už tradičně v režii Městské knihovny Louny, v komorním divadelním sále
Klub(ovny) Luna. O moderování přehlídky a příjemnou atmosféru
celého přehlídkového dne se postarala ředitelka knihovny Dagmar
Kučerová.
Rovnou polovinu letošního programu, tedy pět inscenací (!)
zajistily soubory ze ZUŠ F. L. Gassmanna Louny. Za nejzajímavější
bych s jistým časovým odstupem označil nejspíš autorskou inscenaci
souboru dospívajících dívek Zbytky (ved. Barbora Gréeová) nazvanou Puš ap. Inscenace pojednává především téma tlaku současné
společnosti na správnou vizáž dívek. Kolektivní výpověď je velmi
šťastně „odpíchnuta“ od autentických nahrávek rozhovorů pořízených v terénu – respondenti odpovídají na otázku, jak si představují
„ideální holku“. Výpověď posiluje i prostorové uspořádání, kdy diváci
sedí ve společném kruhu s protagonistkami inscenace. Některé části
jevištní koláže jsou ale zatím disproporčně dlouhé, její epický charakter navíc v jedné fázi naruší zbytečně ilustrativní „scénky“.
Pozoruhodným počinem je také Plaznazbor souboru Špenát
a kedlubna (ved. Pavel Skála, spolupráce Barbora Gréeová). Jde o
pásmo několika básní Christiana Morgensterna s použitím různých
překladů, dokonce i německých originálů. Poutavý úvod, kdy hráči už
během příchodu diváků kreslí křídami na zem, a pak se v úvodu představení válejí na zemi a jsou čím dál víc umazáni od kříd, ale možná
slibuje trochu víc, než později splní. Po expozici (Jak si šibeniční dítě
zapamatuje jména měsíců) se hra čtyř protagonistů souboru slibně
rozvíjí (Koleno), rozehrání dalších básní (Šlasi a Trychtýře), ale působí až příliš popisně, pak už nápadů výárazně ubývá (Voda). Báseň
Veliké Lalulá překvapí moc hezkou a vyspělou kreací s loopujícím
amplionem, v textu by se ovšem dala najít mnohem větší dramatičnost. Celkově ale představení zaujalo mnoha nápady, neobvyklým
nasazením a přesvědčivostí, i když nakonec zůstalo hodně na povrchu. Nová Jana souboru Děti v kaši (ved. Pavel Skála, spolupráce
Leona Houdková) se vyjadřuje k tématu šikany, nesnášenlivosti
k nové spolužačce ve třídě. Ve skutečnosti se ale zdá, že v příběhu
dívky Jany o moc nejde, na konci převládne pocit, že se všechno
až příliš jednoduše vysvětlilo a vyřešilo. Dobře zde fungují drobné
charakterizace jednotlivých postav a jejich motivace, ovšem v rámci
černobílého schématu. Podobně schematicky působila i představení
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inscenací Ztráta souboru Děti v ohni, pojednávající konflikt skupiny
spolužáků vyvolaný krádeží bundy, nebo 100 a pak možná souboru
Stonožka ve sprše.
Zajímavým počinem na poli dětského divadla je komorní příběh
nazvaný Ela a Lila v podání souboru Žlutý citrón ze ZUŠ Louny
(ved. Oksana Kaplanová). Zhruba desetiminutová inscenace rozehrává drobný výňatek z rozsáhlého díla Eleny Farraute Geniální přítelkyně, zážitek z dětství, který dvě dívky rozehrávají za pomoci dvou
panenek a štaflí. Jedna z dívek je zároveň vypravěčkou příběhu. Škoda
jen, že je tón vyprávění od začátku do konce tak přehnaně vážný
a melodramatický, příběhu navíc chybí pointa, místo toho prostě
najednou skončí.
Mladivadlo ze ZUŠ Litoměřice (ved. Lenka Pařízková) přijelo do
Loun se slibně rozpracovanou inscenací, nazvanou Já. Soubor dospívajících dětí zde pojednává vnímání světa dospívajícími dětmi. Inscenace zajímavě kombinuje sebezpytné autorské texty členů souboru,
básnický text Jiřího Charváta Co vidíš, když zavřeš oči a odbornou
studii (Iva Žaloudíková: Změny v psychice a chování u dospívajících
ve věku 11–15 let). Jednotlivé části této koláže spolu ale zatím příliš nekomunikují, mají navíc různou kvalitu. Ze srovnání zatím vycházejí
nejlíp autorské texty, výrazně hůř pak báseň Jiřího Charváta.
Představení A co říkají vám souboru Puberťáci s. r. o. ze ZUŠ
Litvínov (ved. Lena Slámová) nebylo ani tak divadlem, jako spíš jednoduše propojeným pásmem sólových výstupů, kde členové souboru
ve věku kolem 15 let prezentovali vlastní literární výtvory. Ale dlužno
říct, že některé z textů byly velmi zdařilé, stejně jako jejich autorské
interpretace. Nejvíc v paměti utkvěla výpověď syna rockerů, který je
v očích svých rodičů nesnesitelně slušný a upravený.
Opravdu „nedivadelně“ pak ale působila vystoupení dvou dalších
souborů. Žalánci ze ZŠ a MŠ Žalany (ved. Barbora Schneiderová)
spíš jen odrecitovali prolog ke knize Markuse Zusaka Zlodějka knih,
Vrána a liška I. A. Krylova v podání dvou dívek ze ZŠ a MŠ Bohosudov v Krupce (ved. Štěpánka Mazačová) byla jen mechanicky
rozdělenou interpretací známé bajky mezi dvě recitátorky.
Lounské přehlídce nechyběla řada zážitků zajímavých podnětů,
chyběl jí ale jasný a přesvědčivý vrchol. Právě proto se lektorský sbor
ve složení Ema Zámečníková, Renata Vordová a Jakub Hulák rozhodl nevyužít možnost přímého postupu na celostátní přehlídku. Do
širšího výběru ale doporučil hned čtyři inscenace: Ela a Lila, Puš ap,
Plaznazbor a Nová Jana.
Jakub Hulák
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LIBERECKÝ KRAJ

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
… Z LIBERECKÉ REJDY…, 14. 4. 2018

Do známého kotviště – Experimentálního studia v libereckých
Lidových sadech – i letos doplula loď s názvem Krajské kolo přehlídky
v dětské recitaci, a to v sobotu 14. dubna 2018.
Posádku tvořili noví plavčíci i již známí zkušenější námořníci
– celkem 43 recitátorů a jejich dospělých doprovodů (rodinných
i pedagogických) z okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec
a Semily, dále pak lektor Jakub Hříbal (vedl hlasové a mluvní
rozcvičky, v rámci doprovodného programu vedl dramatické hry s
dětmi a moderoval celou přehlídku), členové odborné poroty – Vlasta
Hejnicová, Jarek Hylebant a Eliška Vobrubová. Na kapitánském
můstku dlela Kateřina Sýbová, představitelka Domu dětí a mládeže
Liberec, kterážto instituce celou přehlídkovou plavbu zaštiťovala
a organizovala.
Během celodenní přehlídky (v dopolední části recitátoři první
a druhé kategorie, v odpolední části recitátoři třetí a čtvrté kategorie,
ve všech případech
se zastoupením všech výše zmíněných okresů)
2012_deti_black
panovala v Experimentálním
studiu příjemná a pro recitátory
3. cervna 2012 16:32:39
přívětivá atmosféra.
Recitátorská část posádky byla jako obvykle rozdělena do čtyř
věkových kategorií, které se představily v dopoledním a odpoledním
programu podle svého věku – od nejmladších po nejstarší.
V první kategorii, jejíž účastníci dle propozic na celostátní
přehlídku nepostupují, recitovalo deset dětí. Čestné uznání porota
udělila porota Danielu Kopalovi ze Semil za přirozený a citlivý
přednes básně od Jana Vodňanského Dejte mi pastelku a Adéle
Podholové z Vratislavic nad Nisou za autentický přednes prózy
Pavla Šruta Jak mě medvěd sněd. Pochvalu poroty získala
Tereza Lajčiaková z Nového Boru za přednes básně Jiřího Žáčka
Tvrdohlavé holky a Amélie Mervartová za osobitý přednes textu
Jiřího Suchého Tři tety.
č ísl o 0 – 8 .6.2 018

Ve druhé kategorii se představilo jedenáct recitátorů, z nichž
se nad jiné vymykali dva postupující, zejména Kateřina Sikorská
z Liberce, která byla oceněna za citlivý a zaujatý přednes prózy
Daisy Mrázkové Já. Přednes byl sdělný po obsahové i formální
stránce. Recitátorka byla ve svém projevu „tady a teď“ přirozená,
psychofyzicky propojená, soustředěná a kontaktní, dobře vybavená
vnější i vnitřní technikou; kultivovaná v projevu, adresná, sdělná
a sdělující, autentická. Bylo zřejmé, že ví, co a proč sděluje. Byli jsme
svědky výrazného přednesu s vnitřní energií, zaujetím a potěšením
z textu, z jeho pochopení a interpretace, svědky kultivovaného
přednesu, výrazně se vymykajícího z celkové úrovně nejen této
kategorie.
Postupující Daniel Karko z Nového Boru zaujal výrazným
přednesem básně Jana Karka Tajný tanec – přednesem textu,
s nímž se tematicky identifikuje. Ve svém vystoupení byl autentický,
s výraznou potřebou sdělení, se smyslem pro rytmus, s vědomím
celku i se směřováním k pointě. Představil jako přirozený, kultivovaný
v projevu, adresný, kontaktní, sdělný. Oslovil i vnitřní energií
a zaujetím.
Čestné uznání poroty a roli náhradníka pro celostátní kolo
získal Jakub Mikolášek za solidní zaujatý přednes textu Zbyňka
Malinského Afrodita, v němž se projevil jako citlivý a kontaktní
recitátor, jehož přednes navzdory drobným odstranitelným
nedostatkům (občasné zpěvavé začátky veršů), vyzněl jako sdělný a
autentický, jako projev vnitřně zaujatého recitátora.
Čestným uznáním bylo odměněno i vystoupení Antonína
Adama, recitátora – vypravěče, který se se zjevným potěšením
podělil s posluchači o zaujetí pro vybraný úryvek z knihy Jiřího
Trnky Zahrada, který jak se při rozhovoru s recitátorem ukázalo, byl
zástupcem obliby celé knihy.
Třetí kategorie byla reprezentována rovněž jedenácti dětmi. Do
celostátního kola postoupili dva kluci – Jozef Kováč a Vojtěch
Matějíčka, oba z Liberce.
Jozef Kováč se představil v prvním kole s prózou Jana Wericha
Lev a notes, a to citlivým a zaujatým přednesem, který byl sdělný po
obsahové i formální stránce. Recitátor (vypravěč) byl „při věci“, měl
potěšení z přednesu, byl kontaktní, adresný, osobitý, se vztahem a
vnitřně propojeným postojem. Příběh sděloval s vnitřním potěšením
i zaujetím a se smyslem pro celek i detail, s vědomým směřováním
k pointě. Jeho projev byl kultivovaný a přirozený (včetně práce s
přímou řečí). Druhým Jozefovým přednesem byla báseň Radka
Malého 2. října roku 1997. I v tomto případě se představil jako
citlivý a pro přednes zaujatý interpret. Po formální stránce měl v
krajském kole tento přednes ještě drobné rezervy v temporytmické
stránce. Při rozboru a hodnocení byla tato problematika s recitátorem
prodiskutována a vzhledem k jeho jasnému vědomí o celku bylo
možno předpokládat, že recitátor je schopen přednes dopracovat.
Vojtěch Matějíčka, kultivovaný, soustředěný recitátor zaujal
v prvním kole výrazným přednesem prózy Jamese Thurbera
Jednorožec v zahradě. Nepřehlédnutelná byla vnitřní energie,
zaujetí a potěšení z humorného textu a jeho interpretace. Byl to
přednes s patrným recitátorovým vědomím kontextu, celku i detailu,
se směřováním k pointě. Vojtěch je recitátor vybavený vnější i vnitřní
technikou, v přednesu přirozený, kultivovaný v projevu, adresný,
kontaktní, sdělný a sdělující, autentický – s osobním stanoviskem,
nadhledem a smyslem pro situaci, temporytmus, gradaci a humor.
Cítí a sděluje příběh v jeho celku i v situacích. Z obou připravených
přednesů byl přednes tohoto textu při vystoupení na krajském kole
zdařilejší, patrně i proto (jak se ukázalo při rozborovém rozhovoru),
že má recitátor tento text raději. Druhým přednášeným textem byl
Krocan od Miloše Macourka. Přestože se jedná rovněž o humorný
a prozaický text, jeho poetika je odlišná. Vojta v přednesu druhého
textu sice nebyl tak svébytným recitátorem, přesto jeho přednes byl
výrazný, nepostrádal vnitřní energii, zaujetí a potěšení z humorného
textu a jeho interpretace, jakož i vybavenost vnější i vnitřní
technikou, přirozenost, kultivovaný projev, adresnost, kontakt
a sdělení. I v této kategorii získal jeden z recitátorů Čestné uznání
poroty a roli náhradníka pro celostátní kolo – byl to Haštal Ort
z Nového Boru, který si pro letošní krajské kolo připravil přednes
Romance a balady o myšákovi od Mirka Kapka a báseň Ve výši
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Sigismunda Boušky. V obou vystoupeních se recitátor představil
kultivovaným autentickým adresným a osobitým přednesem se
smyslem pro celek i detail a se smyslem pro pointu, k níž dospěje.
Přednesu nechyběl nadhled a odstup, jakož i dobrá práce s
veršem, včetně sdělení textu po smyslu a s osobním stanoviskem.
V přednesových vystoupeních byl Haštal přirozený, vnitřně zaujatý,
osobitý a kontaktní, kultivovaný, adresný i autentický, s jasnou
výpovědí a názorem.
Čtvrtou kategorii reprezentovalo deset recitátorů, z nichž
nejúspěšnějšími a do celostátního kola postupujícími jsou
Matylda Homolová z Liberce a Timon Drahoňovský z Turnova.
Matylda Homolová postoupila na základě přednesu básně
4. července (Charles Bukowski) a prózy „Teta v nesnázích“ (Julio
Cortazár).V obou případech se projevila jako soustředěná, vybavená
a kontaktní recitátorka s výrazným a osobitým přednesem.
Prezentovala kultivovaný, přirozený a osobitý přednes, vnitřní
zaujetí pro texty a jejichsdělení, smysl pro gradaci a pro pointování
s vnitřní energií a potěšením z textu a jeho interpretace, s osobním
stanoviskem a výpovědí. Matyldino vystoupení na krajském kole
bylo vyrovnaně kultivované, osobité, autenticky sdělné v obou
přednášených textech.
Vývojový posun Timona Drahoňovského se projevil nejen
tím, že oproti loňskému roku byl letos poprvé účastníkem vyšší
kategorie, ale zejména zřetelným zlepšením kultury mluvy a až
skokovou vyzrálostí. V přednesu prózy Ludvíka Aškenazyho Vajíčko
prokázal citlivost a zaujatost, přednes byl sdělný po obsahové
i formální stránce. Recitátor byl ve svém projevu „tady a teď“
přirozený, psychofyzicky propojený, kontaktní, dobře vybavený
vnější i vnitřní technikou, kultivovaný v projevu, adresný, kontaktní,
sdělný a sdělující, autentický (ví co a proč sděluje). Timonův přednes
podporovala jeho vnitřní energie, zaujetí a potěšení z textu a jeho
interpretace, adresnost, autenticita, jasná výpověď a názor. Byl
jasný postojem a stanoviskem, prost jakéhokoli patosu. I v druhém
přednesovémvystoupení (Zbyněk Malinský: Kolotoč s labutěmi)
se recitátor představil jako přirozený autentický interpret s jasným
stanoviskem a osobní výpovědí, citlivý a pokorný, zároveň vnitřně
zaujatý se smyslem pro pointu, k níž dospěje. Oba Timonovy
přednesy byly vyrovnané, kultivované a výrazně se vymykaly z celkové
úrovně čtvrté kategorie; recitátor byl soustředěný, vnitřně zaujatý,
„při věci“,osobitý a kontaktní, kultivovaný v přednesovém projevu po
všech stránkách.
Kromě postupujících na svitavskou přehlídku byla v této kategorii
oceněna ještě dvě vystoupení, a to čestným uznáním pro Terezu
Smutnou z Hejnic za dramaturgický výběr umožňující generační
výpověď prostřednictvím solidního kultivovaného přednesu obou
vybraných textů (úryvek z knihy Cathy Hopkinsové Milionové holky
a z knihy Ivony Březinové Holky na vodítku – Jmenuji se Martina)
a pochvalou poroty pro Anežku Garnerovou z České Lípy za její
přednes druhého textu (Guy Handsome Země nezemě).
Jako obvykle se po skončení přednesové části přehlídky
konal rozborový seminář pro všechny zájemce, recitátory i jejich
pedagogický doprovod vedený členy poroty. Seminář se nesl v
přátelském duchu a v otevřené diskusi, v níž porota s recitátory jejich
vystoupení rozebrala, upozornila děti na rezervy a na to, co a jak lze
zlepšit.
Dopolední i odpolední blok byl uzavřen krátkým programem
pro děti: Konal se v době závěrečné porady poroty a v čase přípravy
slavnostního vyhlášení výsledků pod vedením Jakuba Hříbala, nyní
již dospělého bývalého člena dětského libereckého souboru PiHa.
Příjemné prostředí libereckého Experimentálního studia,
tradičního kotviště krajského kola dětských recitátorů, a organizační
péče pořadatelů krajského kola reprezentovaná Kateřinou Sýbovou na
kapitánském můstku, přispěly k vlídné atmosféře přehlídky.
Kromě oceněných čestnými uznáními a postupy na ncelostátní
Dětskou divadelní scénu 2018 byla všem dětem rozdána odměna v
podobě účastnického listu a čokolády a všichni postupující recitátoři
nadto obdrželi poukázky na nákup knihy dle vlastního výběru. A
nechyběla ani náležitá fotodokumentace zajištěná též péčí DDM
Větrník.
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Závěrečné poděkování patří také všem přednášejícím dětem
reprezentujícím své okresy, z nichž do krajského kola postoupily.
A v neposlední řadě i jejich učitelům a všem dospělým, kteří děti
v jejich zájmu o literaturu a sólový přednes podporují a pomáhají
jim na cestě od pochopení textu k finální interpretaci, k adresnému
sdělení a kultivovanému projevu (v ideálním případě nejen
recitačnímu).
Tak napnout plachty a vzhůru na moře literatury, do
tajemných vln a zátok, k neobjeveným ostrovům, k hledání perel
a podivuhodných krajin fantazie. A za rok na stejné recitačně poetické
lodi na shledanou!
Eliška Vobrubová

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU,
13.–14. 4. 2018

Lektorský sbor: Kateřina Schwarzová, Dana Svobodová, Tereza
Jonová, Robert Nižník, Karel Tomas.
Zvláštní. Každý rok se na přehlídce najednou vyrojí cosi, co
je společné více souborům. Jako by se vedoucí domluvili. Jedním
takovým jevem letošního ročníku přehlídky Libereckého kraje
byl nebývale velký počet vlastních autorských inscenací (5 ze 12!).
A druhým – mezi těmi, co naopak sáhli po existujícím scénáři, pak
jednoznačně převládal příklon k textům paní Milady Mašatové;
objevil se hned třikrát. Všem souborům bylo společné smysluplné
a dětským aktérům blízké (ba dalo by se říci aktuální) téma –
všechny děti velmi dobře věděly, o čem hrají, k textu měly samy co
říci a výpověď nesla známky jejich pohledu na svět. Díky za to –
jablonecká přehlídka byla opět silným diváckým zážitkem.
Autorské inscenace s sebou nesly všechny výhody i nevýhody
svého druhu: originalitu, nápaditost a neotřelost, text ušitý „na
míru“ konkrétní divadelní partě a jejím dovednostem na straně
jedné, na druhé zase patrný větší časový pres (logicky spjatý s delším
procesem samotného vzniku předlohy) a s ním spojený nižší stupeň
„dotvořenosti“, občasný rozkolísaný temporytmus a neexistence
jistého odstupu od vlastního díla.
První autorská inscenace souboru Šumák, ZUŠ Turnov (vedoucí
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Romana Zemenová) s názvem Jak se pěstují hvězdy přehlídku
zahajovala. Nabídla lyrickou koláž vybraných vět z poezie (vlastní
výběr starších školáků), u nichž děti objevily propojení s vlastní
osobou a svými zkušenostmi. Vše je zde spjato rámcem vesmírného
letu a vesmírným semínkem, které přineseno na Zem začíná klíčit.
Z něj děti pěstují fantazii, tvoření, pochopení i sebe samotné. Lektoři
ocenili autorský podíl dětí na poetické výpovědi, stejně jako zvukovou
a výtvarnou složku inscenace a doporučili ji do širšího výběru pro
celostátní kolo DS 2018.
Inscenaci Moci není pomoci přivezl soubor Těžká dohoda
ze Železného Brodu (vedoucí Milana Vilušínská). Děj příběhu
o manipulaci, důstojnosti a sebeúctě se odehrává na smetišti. Jeho
hrdinové jsou nepotřebné odpadky a zabloudivší zlatá náušnice.
Úžasný nápad skýtal velký prostor objevování lidských typů i způsobů
jednání, stejně jako absurditě a humoru. Právě tady však přehlídka
zastihla tvůrce jaksi „na půli cesty“. Velký potenciál zůstal zejména
ve výtvarné složce nevyužit, stejně jako slibně rozehrané humorné
momenty a ne zcela jasný a propracovaný závěr představní. I tak bylo
představení (zejména vzhledem k potenciálu dalšího vývoje) oceněno
za téma a originalitu zařazením do širšího výběru pro celostátní
kolo DS 2018.
Divácky zaujaly i všechny tři další autorské počiny. Inscenace
Musíš se víc snažit souboru Jak se má popelnice? ze ZUŠ Železný
Brod (vedoucí Milana Vilušínská) přineslo reflexi dětí na typické
požadavky dospěláckého světa zasazenou do optiky počítačového
programu, který lze přijmout, opravit či smazat. Nezahrávej si
souboru Dramatický kroužek DRKR při ZŠ Liberecká (vedoucí
Petra Čermáková) se zabývalo dětským pohledem na velké problémy
rodičů - ve hře konkrétně tatínkovou snahou vydělat co nejvíce peněz
dotaženou až ke smlouvě ďábelskou agenturou. Vznikl tvar, který
lze označit jako novodobou novelistickou pohádku. Žánr tak skýtal
i možnosti kouzlení s časem, díky čemuž se příběh dostane i ke
svému šťastnému pohádkovému konci… Obě inscenace byly oceněny
za autorskou práci s vlastním textem.
Poslední z autorských nabídek - vystoupení Tanečního a
pohybového studia Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou
(vedoucí Ludmila Rellichová) Neustupujte, myslíme příliš a cítíme
málo bylo inspirované hudbou Miloslava Kabeláče a obsahem textu
Charlie Chaplina z filmu Diktátor. Přineslo tradičně velice působivou
podívanou, která zaujala nejen tanečním uměním a nasazením dívek,
ale i působivou atmosférou, kterou se podařilo na diváka přenést
a kterou ocenil i lektorský sbor.
Inscenace inspirované předlohou M. Mašatové
Nutno říci, že všechna tři vystoupení by tuto významnou dámu
dramatické výchovy jistě potěšily.
Loutková inscenace Jak se hledají princezny souboru Ani Muk
ze ZUŠ Turnov (vedoucí Romana Zemenová) na motivy pohádky
Dlouhý, Široký a Bystrozraký zaujalo jak hravostí, tak velmi zdařilou
volbou inscenačních prostředků, která dávala mladším školákům
pocit bezpečí a jistoty. Celé představení pak strhlo diváky nasazením
i očividnou chutí, s níž mladí herci své vystoupení předvedli, proto
bylo vysláno lektorským sborem jako přímo postupující do
celostátního kola DS 2018.
I další inscenace podle paní Mašatové přinesla velmi zdařilý
ucelený tvar, který zaujal svou křehkostí, čistotou prostředků i
výtvarným pojetím a přes svou éteričnost lehce udržel soustředěnou
pozornost i těch nejmenších diváků. Představení s názvem Stojí
hruška zahrál soubor Divadelníci z Vikýře z Jablonce nad Nisou
(vedoucí Alena Štěpánová) a byl doporučen do širšího výběru pro
celostátní kolo DS 2018.
Třetí dílko Bajaja předvedené souborem Mravenci ze ZUŠ
Turnov (vedoucí opět Romana Zemenová) přineslo zdařilou
kombinaci dětí a loutek, a přestože soubor patřil k těm mladším a
méně zkušeným, diváka pobavil i potěšil. Inscenace byla oceněna za
výtvarné pojetí a radostnou energii.
Inscenace vzniklé na základě vlastních dramatizací
literárních předloh
Král hadů – inscenace ZŠ Aloisina Výšina –, souboru Bezejména
6.B Liberec (vedoucí Miloslava Čechlovská) zaujala úžasnou
č ísl o 0 – 8 .6.2 018

koordinací velkého počtu herců na jevišti. Zároveň předvedlo velmi
přesný a ukázněný výkon podpořený výjimečnými hlasovými,
pohybovými i hereckými dovednostmi většiny dětí, za což byl soubor
lektorským sborem též ceněn. Celkové lehce velikášské pojetí však
naložilo na děti úkol, který byl přeci jen nad jejich síly. Masivní
hudba představení místy přímo likvidovala. Dalším problémem
pak byla neujasněnost a nejednotnost žánru (podtržená i výběrem
nekompatibilních hudebních motivů).
Ročníkový soubor Divadla Vydýcháno při ZUŠ Liberec (vedoucí
Libuše Vrtišková Hájková) přijel s představením inscenace To je
ale zvláštní klíč - dramatizací knížky Pavla Čecha „O klíči“ a bylo
oceněno za volbu tématu a skupinovou souhru.
AD/HáĎata ze ZUŠ Turnov (vedoucí Alena Tomášová) zahrála
vlastní zdařilou dramatizaci knihy Ivana Binara Bořivoj a blecha
Fló. Inscenace zabývající se velmi aktuálním tématem střídavé
rodičovské péče očima dětí přinesla množství skvělých divadelních
nápadů (skvěle fungující doprovod na kazoo, krásně výtvarně řešený
problém krvácení z nosu,…) a bavilo diváky po celou dobu. Odneslo
si ocenění za vtipné zpracování vlastního tématu.
Poslední soubor, LDO ZUŠ Lomnice nad Popelkou (vedoucí
Josef Šimek) si zvolil k dramatizaci nelehkou předlohu, Deník
Anny Frankové. Přestože bylo patrné velké zaujetí aktérů daným
tématem, nepodařilo se pomocí zvolené metody útržkovitých (často
jen několikasekundových) obrazů diváky do příběhu vtáhnout. Celé
představení letělo navíc tak závratným tempem, že divák často ztrácel
orientaci i v poměrně známém příběhu. Závažné téma tak diváka
téměř neoslovilo.
Dana Svobodová
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
HRADEC KRÁLOVÉ, DIVADLO JESLIČKY JOSEFA
TEJKLA, 16.–19. 4. 2018
Krajské kolo dětských recitátorů, které proběhlo v hradeckém
Divadle Jesličky Josefa Tejkla, přineslo nejen úžasnou atmosféru, ale
především celou řadu zajímavých, inspirativních výkonů a hlavně
příjemných setkání.
Krajskému kolu pochopitelně předcházela kola okresní s účastí
359 recitátorů vybraných z původních 2211 recitátorů, kteří prošli koly
školními.
Ve třech okresech našeho kraje se konaly přehlídky recitátorů
ještě před vlastními okresními koly. Organizovaly je různé subjekty –
Dům dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou – Rychnovský zvoneček,
ZŠ Libčany – Libčanská básnička, Městské kulturní středisko a Studio
Šrámkova domu – Nezakřiknutí. Tato setkání byla nesmírně milá,
rodinná (včetně domácích buchet a laskomin od maminek), ale také
především pracovní. Recitátoři a jejich pedagogové si mohli s porotou
zkonzultovat jak výběr, tak i zvolený přístup k textům. Nikomu
nevadilo, že recitátor ještě občas nahlédl do textu, či text nedokončil,
ale bylo o čem mluvit, bylo se na co ptát a hlavně nikdo „neplakal“,
protože všichni si „něco“ odvezli. Bylo poté zajímavé sledovat, jak se
výkony od ledna do dubna, kdy proběhlo krajské kolo, „usazovaly“,
zpřesňovaly, ale i „uvadaly“. Nejmarkantnější posun k ucelenějšímu
výkonu byl jednoznačně a zcela logicky u recitátorů čtvrté kategorie,
postupný sestup v napětí a zaujetí zase u dětí první kategorie.
Obecně je možné u všech kategorií konstatovat: největší
záludností je dramaturgie – 1. výběr přiměřený věku, 2. výběr
umožňující ztotožnění se, 3. výběr umožňující osobitou interpretaci.
Zároveň při rozborových seminářích většinou zjistíme, že řada
dětí nemůže do výběru textu vůbec „mluvit“ – text vybere paní
učitelka nebo maminka, protože se jí líbí.
Dalším problémem byla ve všech kategoriích technika mluvy.
Nejen artikulace, správná výslovnost hlásek, posazení hlasu, ale
především práce s dechem, bránicí, dechová ekonomie.
Největší předností první kategorie byla spontánnost a radost
(především v okresních kolech, v krajském kole už té radosti ubylo).
U oceněných interpretů (Gabriela Hejčová – O.Dudek: Jak pan
Burda a Dorota Repová – J.Kahoun: U babičky) jsme ocenili
především autentičnost, schopnost navázat kontakt s divákem, chuť
sdělovat. Čestné uznání získali Miriam Boudová, Lola Lokayová,
Miroslav Šeps a Šimon Kulvait. V porotě zasedli Tereza Vodochodská,
Jaroslav Pokorný, Jana Portyková.
Ve druhé kategorii byly výkony vyrovnanější. Obě postupující
interpretky (Sheila Havrdová – M.Kratochvíl: Puntičkáři,
Kateřina Badová – I.Hurník: Herci) se představily jako osobité
vypravěčky se smyslem pro humor, technicky dobře vybavené, Sheila
s jasně strukturovanou výstavbou přímých řečí, Kateřina s pokusem
o citlivou stylizaci postav. čestná uznání byla udělena Adéle Pilgrové,
Kristiánu Hejdánkovi, Jaroslavu Horkému a Anně Šturmové.
V lektorském sboru pracovali Josef Jan Kopecký, Jaroslav Pokorný
a Hana Kostrhunová.
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Nejrozpačitěji se jevila kategorie třetí. Určitá osobnostní
nevyhraněnost a tápání se odrážely na mnohdy ne zcela
adekvátním výběru textů. Objevily se případy, kdy zvolená
předloha byla značně pod možnostmi recitátora a naopak tu byly
texty, k jejichž věrohodnému zpracování je zapotřebí velká míra
nadhledu a životních zkušeností. S tím pochopitelně souvisely
i problémy s výstavbou textu a volbou interpretačních prostředků.
Postupující Anna Burdová zvládá přirozené ztotožnění se s hlavní
představitelkou v textu Kouzelný atlas (V.Válková), dokáže
dílčím způsobem pointovat, aniž by se jí rozpadl celek, vědomě
a logicky pracuje s pauzou. V textu o Nespokojeném dromedárovi
(J. Prevért) předvedla i svůj osobitý smysl pro humor. U Nicol
Plachetkové jsme u textu Svatba (L. Aškenázy) ocenili osobitou
výpověď s nadhledem a porozuměním k jednajícím postavám a u
druhého textu (J. Prevért: Jak namalovat podobiznu ptáka) její
přesnou práci s veršem a veršovým přesahem, aniž by forma potlačila
sdělení. Čestné uznání: Adam Kokrda, Alžběta Dvorská, Věra Bočková
a Markéta Dítětová. Lektorský sbor: Josef Jan Kopecký, Jaroslav
Pokorný, Jana Portyková.
O tom, že k textům lze přistupovat velmi různorodě, přesvědčili
všechny přítomné účastníci čtvrté kategorie. Ta překvapila velkou
pestrostí v dramaturgii a vyrovnanou úrovní výkonů. Zároveň
100
byla také pozoruhodnou přehlídkou různých přístupů k samotné
interpretaci textu. Od vystoupení jasně založeného na formě, přes
osobitou výpověď až po naprostou převahu interpreta. Vedle95
sebe
zde najednou stáli recitátoři sloužící autorům i ti, kteří „využili cizích
textů“ pro možnost prezentace vlastních názorů a pocitů. Postupující
75
Matěj Neumann (P. Tomeš: A pak mi to přestalo vadit,
R. Tagoore: Detektivka v továrně) i Jakub Syrovátka (Šimek,
Grosmann: Jak jsme chovali užitečné zvíře, J.Tuwim: O Řehoři
lháři a jeho tetě) předvedli vyrovnané výkony v obou textech,
25
schopnost logicky a osobitě vyprávět, smysl pro nadhled a humor.
Matějovi umožňuje výběr textů ztotožnění a kritický nadhled
5
k daným situacím, má smysl pro detail i dílčí pointování, dokáže
si
na diváka počkat a vzít ho “do hry“. Jen čerstvě nasazená rovnátka
zkomplikovala Matějovi bezchybnou artikulaci. Jakub je technicky
0
výborně vybavený interpret s jasně vyloženými texty, které sděluje
s obrovskou radostí, baví diváky i sebe a je velmi autentický ve svém
projevu. Čestná uznání: Pavlína Tichá a Jan Kosejk. Porota: Josef Jan
Kopecký, Jaroslav Pokorný, Jana Portyková.
Jana Portyková

Jana Portyková

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
HRADEC KRÁLOVÉ, DIVADLO DRAK (SPOLU
S PŘEHLÍDKOU LOUTKÁŘSKÝCH SOUBORŮ),
6.–8. 4. 2018

foto Jan Slavíček
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DivSe, tedy DIVADELNÍ SETKÁNÍ. Už druhý rok nese tento
přiléhavý název tradiční krajská přehlídka dětských a loutkářských
divadelních souborů v Hradci Králové. Skvělé zázemí a specifickou
atmosféru dodalo přehlídce i letos Divadlo DRAK, jehož prostory byly
na dva dny přehlídce kompletně k dispozici. Vzhledem k tradičně
vysokému počtu zajímavých představení na této přehlídce vnímám
úlevně fakt, že na stránkách Deníku Dětské scény je mým úkolem
věnovat se především inscenacím dětských souborů.
Hradecká přehlídka byla dle očekávání i letos SETKÁNÍM se
stálicemi dětského a mladého divadla východočeského regionu,
které jako obvykle přivezly na přehlídku hned několik nových
inscenací. Jednou z nich je Romana Hlubučková ze ZUŠ Chlumec
nad Cidlinou. V pásmu Rýmovačky z veršů Jiřího Žáčka, Michala
Černíka a Jiřího Dědečka volně spojeného motivem koček převažovala
tréma a klasická dětská deklamace, jako první vstup souboru
Čtyřlístek složeného z dětí ve věku 5–7 let na divadelní jeviště mělo
ale představení nespornou hodnotu. Starší soubor ZIP (děti 6.–7. tř.
ZŠ) nabídl pásmo tří loutkářských etud pod názvem Polštářky se
zipem, vycházejícím z použitého typu loutek. Představení zaujalo
zejména jejich soustředěným voděním a přes jisté rezervy v pointách
jednotlivých etud, variabilitě opakujících se situací a v ozvučení akcí
bylo zdařilou ukázkou precizní loutkoherecké práce.
Tři inscenace přivezla letos do Hradce Jiřina Krtičková.
S 5. ročníkem ZUŠ Střezina v Hradci Králové se pokusila
o zpracování knihy Neila Gaimana (či filmu Henryho Selicka)
Koralína. K vyprávění komplikovaného příběhu ale soubor
zatím nenašel adekvátní prostředky. Působivě byl vyřešen motiv
procházení skříní do jiného světa, řada situací, rozehrávaných jakoby
„realisticky“ ale vyznívala spíš nešikovně a divák se musel potýkat
s řadou nelogičností. Ocenit je ale třeba šikovnou a přirozenou
představitelku Koralíny. S 5. ročníkem LDO ZUŠ Třebechovice
pod Orebem se Jiřina Krtičková pokusila převést na jeviště televizní
pohádku Jak se malá Mette chtěla stát královnou. Možná je škoda,
že soubor nevycházel z původní literární předlohy Jana Vladislava.
Inscenace opravdu až příliš připomíná studiovou televizní pohádku,
trpí zbytečnou doslovností a navíc se zdá, že se v ní některé děti
necítí příliš dobře. Říznou rakvičkárnu sliboval název Černý den na
Tolštejně aneb Veselé krveprolévání tamtéž, soubor Rozcuchaní
vrabčáci (6. roč. prvního a 1. ročník druhého stupně LDO ZUŠ
Třebechovice pod Orebem) sice podal veršovanou hru s velkým
nasazením, chyběly ale výraznější loutkářské akce a fóry, které by
pomohly oživit poněkud stereotypní a nepřehledný děj.
Dvě inscenace pocházely z dílny Jany Dvořáčkové z Jaroměře,
kromě dospělých Mamin vystoupila i „dětská sekce“ souboru Blechy,
a to s pohádkovým příběhem Jak to bývá u medvědů. Propojení
několika lidových pohádek pomocí postavy medvěd bohužel působilo
neorganicky až svévolně, vnímání dějové linky navíc narušovala řada
samoúčelných motivů a prvků.
Jako pokus o rekord v rámci hradecké přehlídky bychom mohli
vnímat zařazení pěti (!) inscenací z dílny Jarky Holasové ze ZUŠ F.
A. Šporka v Jaroměři. Ve dvou případech šlo sice o individuální
autorské počiny jednotlivých členek souboru, ovšem pod režijní
supervizí pedagožky. Všechny tyto inscenace ale mířily k Loutkářské
Chrudimi.
Letošním překvapením byly dvě zajímavé a zdařilé práce souborů
Studia Šrámkova domu v Sobotce pod vedením Lady Blažejové.
Čekání na paní učitelku Godotovou vzniklo rozehráním motivu
z povídky Cornelie Funkeové Autobus, rámcový příběh je ale ryze
autorský: Děti na „odpoledním čaji“ čekají na příchod pozvané
paní učitelky, která dlouho nepřichází. Z dlouhé chvíle začnou
nespoutaně „blbnout“. V rámci tohoto blbnutí rozehrají fantazijní hru
na výlet školním autobusem, který je na poslední chvíli zachráněn
z útrob Skáložrouta. Dívčí skupina hraje s velkým zaujetím, škoda
jen, že někdy „hraje až příliš“, děti často předbíhají impulsy, na něž
mají reagovat a nad přirozeným projevem pak občas převládne
strojenost. V Sobotce ovšem pracuje i klukovská skupina, která do
Hradce přivezla inscenaci My vrabčáci – Ladou Blažejovou výrazně
zkrácenou a upravenou Soukupovu dramatizaci stejnojmenné knihy
Jordana Radičkova. Je třeba říct, že se zde vedoucí souboru podařilo
skvěle divadelně uchopit živelnou klukovskou energii, výraznými
č ísl o 0 – 8 .6.2 018

kvalitami inscenace jsou i výborně zvládnutá stylizace vrabců a
vynikající souhra a soustředění celé skupiny. I zde by ale bylo dobré
potlačit občasný sklon některých hráčů k vnějškovému projevu.
A přestože jde vlastně o sled drobných událostí a epizodek, stálo by
za to trochu zvýraznit hlavní linku a podtrhnout klíčový moment
příběhu – střet dvou odlišných sociálních skupin.
Letos nezklamal ani Dramatický kroužek ZŠ Železnická
z Jičína s vedoucími Richardem Konířem a Pavlem Horákem.
Jejich Povídka canterburská vychází z Povídky ženy z Bathu
z knihy Goffreye Chaucera. Přestože šlo podle všeho o verzi Povídek
canterburských upravených pro mladé čtenáře, dá se hovořit
o neobvyklém a velmi obratném uchopení ryze dospělé látky dětským
souborem. Přestože příběh řeší vinu rytíře za znásilnění, vedoucím
se podařilo děti dovést k přesvědčivé interpretaci prosté jakýchkoli
lascivit, které jsou pro původní předlohu charakteristické. Inscenace
je postavena na dobře připravených situacích (které v původní přeloze
ani nejsou), děti jsou velmi dobře technicky vybavené, výborně mluví
a zpívají, hradecké představení navíc mělo perfektní temporytmus
a švih. Soubor se nebál použít historizující kostýmy, které výborně
dotvářejí kontext příběhu. Problematicky se v Hradci jevil snad jen
(jinak velmi šikovný) chlapec, který hraje hlavní roli. Tím, že byl stále
na jevišti a bylo mu dáno hodně prostoru, měl místy tendenci trochu
exhibovat, což ale vedoucí souboru sami reflektovali.
Dalším milým překvapením přehlídky bylo vystoupení souboru
z Umělecké akademie ZŠ Hovorčovice pod vedením Martiny
Delišové. Soubor sice postoupil z jedné z obvodních přehlídek
v Praze, nemohl ale vystoupit na pražské krajské přehlídce Otvírání
a domluvil si proto vystoupení v Královéhradeckém kraji. Óda na
lelky je vzácným představitelem ohroženého druhu: recitačního
pásma. Básně Emanuela Frynty a Pavla Šruta nejsou sice propojeny
bůhvíjak vynalézavě nebo překvapivě, mimořádná je ale kvalita jejich
interpretace dětmi ve věku 10–12 let. Jejich přednes svědčí o přesném
pochopení významu veršů, prostřednictvím verše dokážou i velmi
přesvědčivě jednat v situaci. Básně navíc vždy udrží pohromadě,
i když si je rozdělí na množství drobných fragmentů.
Porota ve složení Nina Malíková, Jiřina Vacková, Daniela
Jirmanová a Jakub Hulák měla na konci těžké rozhodování mezi
třemi nejzajímavějšími inscenacemi „dětské části“ přehlídky. Přímým
postupem na Dětskou scénu byla nakonec oceněna právě Óda na
lelky, neméně kvalitní My vrabčáci a Povídka Canterburská byly
doporučeny do širšího výběru.
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PARDUBICKÝ KRAJ

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
V PARDUBICÍCH, 18., 19., 23. A 25. 4. 2018
V letošním roce potkaly v organizačním zajištění pardubickou
dětskou recitační přehlídku podstatné změny. Hlavním pořadatelem
sice zůstala Krajská knihovna v Pardubicích, oddělení regionálních
a kulturních služeb, ale její pracovnice, Hana Cihlová, která po léta
s nesmírnou péčí, zaujetím a láskou zajišťovala průběh přehlídek,
se dožila důchodového věku a předala žezlo Zuzaně Nobilisové.
Účastníci recitačních přehlídek vědí, jak výrazně může ovlivnit
osobnost pořadatele atmosféru těchto setkání, společné naladění,
zážitky a vzpomínky účastníků. Nejenže zajišťuje vše praktické pro
klidný průběh akce, ale od začátku se všemi komunikuje, vybízí
k účasti, koresponduje a řeší s nimi případné zádrhele. Přímo na
přehlídce se s každým účastníkem, dospělým i dítětem, potkává
a promlouvá osobně, uvádí jejich recitační výkony a vyhlašuje
výsledky. Tuto práci nelze dobře vykonávat bez vztahu k přednesu,
alespoň částečných odborných znalostí oboru, pochopení recitátorů
a práce a starostí jejich pedagogů. Paní Hanka Cihlová se stala za ta
léta tváří pardubických přehlídek, zdála se mi být nenahraditelnou,
napadaly mě obavy, jak setkání bez ní dopadnou. Ale paní Hana
se účastnila i přes svůj odchod do důchodu všeho dění. Velmi
citlivě pomáhala své nástupkyni a jakoby zpovzdálí radila, aniž by
v sebemenším náznaku dávala najevo svou nadřazenost. A paní
Zuzana příjemně vše zvládala a krajská přehlídka dětských recitátorů
v Pardubicích proběhla v její péči (a za pomoci dalších kolegyň)
k naprosté spokojenosti všech účastníků.
Další výraznou změnou byl jiný prostor. Nerecitovalo se v malé
místnosti v Domě hudby, kde jsme všichni - recitátoři, doprovod
i lektoři - každoročně seděli těsně jeden vedle druhého, ale ve velkém
reprezentativním sálu Jana Kašpara krajského úřadu. Tento prostor,
úřední a přeslavnostní, určoval atmosféru od počátku úplně jinou. Ale
vše je o lidech, tudíž ani tato okolnost nenarušila vlídnost a vstřícnost
setkání dětských recitátorů a dalších lidí zabývajících se dětským
přednesem.
Poněkud jinak působilo i složení lektorského týmu. Stejný zůstal
odborník na dětský přednes, účastník národních přehlídek a člen
odborné rady (tedy já), dále však nově byla dána šance mladým
- bývalým úspěšným dětským recitátorům, laureátům Wolkrova
Prostějova a nyní studentům nebo čerstvým absolventům DAMU
- takže nastupující generaci v oboru. Zhostili se zodpovědně svého
úkolu, jejich pohledy na dětský přednes působily dle mého pocitu
svěže a nezaujatě, s recitátory rozmlouvali s empatií a porozuměním
(lektoři se při rozborových seminářích rozdělili) a ráno je dokázali
bezvadně uvolnit při rozmlouvacích rozcvičkách. Na účastníky
zapůsobilo i jejich dokonalé přednesové vystoupení v tzv. okénku
poroty, kdy předvedli, že „oni to taky umí“. Rozporuplné názory
vyvolává v odborné veřejnosti působení profesionálů v lektorských
týmech dětských recitačních přehlídek. I v Pardubicích Hana Cihlová
pravidelně oslovovala osobnosti známé z jeviště pardubického
divadla. Možná proto, že se neobracela nahodile na každou známou
celebritu, ale na lidi uvědomující si specifiku dětského přednesu,
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a s jistou recitátorskou zkušeností, nemívala jsem pocit, že by
se jejich názory a jednání s mými míjelo. Tak tomu bylo i letos.
V každém případě je dobré, když odborný pohled na dětský přednes
v lektorském týmu převládá.
Velkým kladem pardubické přehlídky zůstává fakt, že každá
kategorie má svůj den, takže je dost času nejen na přednes, ale i na
výměnu zkušeností a dokonce i na vystoupení hudebníků a zejména
rozbory jednotlivých vystoupení. Žádný spěch a nervozita, že se něco
nestihne, jen klid a pohodový průběh.
1. kategorie
Vystoupilo celkem 18 dětí, z toho 6 chlapců. Lektorský sbor
působil ve složení Josef Kačmarčík, Petr Kouba a Ema Zámečníková.
Celkovou úroveň první kategorie recitátorů považuji za dobrou.
Dramaturgie, až na čítankovou, kupodivu až do krajského kola
zatoulanou, a příliš herecky podanou Polednici, působila objevně,
vybrané texty většinou dětem nabízely možnost sdělení, příběhy
i situace. Ne vždy však nabízeného bylo využito, někdy recitační
výkon postrádal výstavbu. Děti sice vyprávěly se spontaneitou a
zájmem, ale více či méně nepřehledně, zůstávalo utajeno, o čem
mluví, ať už ve vyprávění příběhu, nebo tematicky. Při oceňování jsme
se tudíž zaměřili zejména na momenty, kdy se podařilo, alespoň do
jisté míry, sdělit nejen podstatu textu, ale i vyjádřit svůj vztah k ní –
k postavám, příběhu a k tématu.
Diplom získaly Magdalena Ingrová (J. Nohavica: Potopa),
Viktorie Hylská (J. Balík: O jablíčkové posteli), Amálie Litterová
(S. Silverstein: Monika, co chtěla poníka) a Helena Kočová
(A. Vávrová: Před karnevalem).
Čestná uznání byla udělena Marii Kašparové (L. Štíplová:
Hrajeme si s abecedou), Nině Markové (A. Lingrenová: Pipi Dlouhá
punčocha) a Nele Motlové (T. Janovic: Zasadila jsem telefon).
2. kategorie
Recitovalo celkem 19 dětí, z toho 5 chlapců. Lektorský sbor
pracoval ve složení Josef Kačmarčík, Petr Kouba a Ema Zámečníková.
Podobně bych hodnotila i celkový obraz kategorie druhé, s tím, že
jsme vyslechli více přednesů odříkaných jakoby bez zájmu o sdělení
příběhu a pozornost publika. Někdy zase nedošlo k zpřehlednění
výstavby recitačního výkonu, sdělení. Často též zrazovalo vypravěče
přepečlivé pokládání se do každé čárky, které někdy přecházelo k
celkovému nelogickému kouskování vět. To vše ubíralo, a to i zjevně
schopným recitátorům, na přirozenosti, uvěřitelnosti a sdělnosti.
Poznámka k dramaturgii, ryze osobní: často se na dětských
přehlídkách, i na té pardubické (a to téměř ve všech kategoriích),
objevují úryvky z hravé a vtipné knížky Michala Čunderleho Jak
byla vosa Marcelka ráda, že je… Některé epizody vypráví autor
s osobitým humorem (viz scénka o fernetu), kterému se my dospělí
můžeme od srdce zasmát, ale z dětských úst zaznívá, alespoň pro mě,
přinejmenším neuvěřitelně. Mívám pocit, že dítě v některých místech
textu ani neví, o čem mluví a čemu se dospělácké publikum směje.
Tímto nechci varovat před takovouto knížkou, ale doporučuji se
zamyslet nad výběrem úryvků z ní s ohledem na osobnost recitátora.
Ostatně, to platí při výběru textu vlastně vždy.
Diplom s postupem na celostátní přehlídku si odvezli
Dominik Hošek (J. Holub: Jak jsme vlastně přišli k mstivý Soně)
a Rozálie Hegerová (O. Hejná: Jak Zuzka vedla cestičku).
Diplom bez postupu získal Oto Sládek (J. Holub: Kolik váží
Matylda).
Čestné uznání dostali Karolína Tesařová (M.Čunderle: Jak byla
vosa Marcelka ráda, že je), Viktor Teichmann (J. Gaarder: Anton
a Jonatán) a Adriana Sockelová (M. Macourek: Krocan).
3. kategorie
Zúčastnilo se celkem 18 dětí, z toho 4 chlapci. Jako lektoři zasedli
Vít Roleček, Milan Němec a Ema Zámečníková.
Velice pestrou se mi zdála v Pardubicích dramaturgie kategorie
třetí, a to nejen tím, že děti měly připravené přednesy dva, čehož
lektorský tým bohatě využil a dal v druhém kole šanci 12 dětem, ale
zejména proto, že často zaznívaly poměrně neznámé texty, např.
od J. Vladislava, I. A. Krylova, M. Macourka, K. Poláčka aj. Skácela.
Zajímavé bylo i zařazení romské pohádky. Samozřejmě nechyběl
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ani S. Silverstein, který v posledních letech vystoupal u recitátorů
v žebříčku oblíbenosti velmi vysoko. Jsem tomu ráda, nejen pro
básnickou a překladovou hodnotu, ale že, alespoň dle mé letošní
zkušenosti, odsunul z pozice oblíbenosti Jiřího Žáčka, jehož některé,
často se objevující, texty, zejména recitátorům ve vyšších kategoriích
příliš v přednesu neprospívají (svou povrchností, přímočarostí
a někdy i tematickou prázdnotou). Ale i mnoha pardubickým
recitátorům třetí kategorie musím vytknout ono tolik je zrazující
nelogické kouskování vět a nedostatečnou výstavbu, to snad nejvíce
kazilo dojem z jinak upřímně a s chutí připravených výkonů.
Na celostátní přehlídku postoupili Vítězslav Burkoň
(K. Poláček: Bylo nás pět, È. Janikovszky: Kdybych byl dospělý)
a Pavlína Matoušková (L. Eisenschimlová: Jak byly Vánoce přede
dveřmi a S. Silverstein: Osm balónků).
Diplomem bez postupu byli oceněni Dorota Mrňávková
(D. Fischerová: Poezie, M. Macourek: Teta Alma), Petr Zelinka
(M. Čunderle: O vose Marcelce, E. Frynta: Beran), Apolena Litterová
(P. Nikl: Ananasová pohádka, M. Bystrov: Být svůj)a Jiří Eliáš
(I. A. Krylov: Klevetník, J. Werich: Lev a notes)
Čestné uznání si odvezli Matěj Bárta (I. Wernisch: Otravná
pohádka pro otravná pacholátka, M. Hübschmannová, Jak Rom
nechtěl žít dál), Anna Janouchová (J. Skácel: Pitomá otázka, čili jak
se to vezme, I. Procházková: Myši patří do nebe), Lenka Kopečná (J.
Vladislav: O dobré babičce a zlé mouše, jak zahubily celé království,
S. Silverstein: Bordelář) a Tereza Dočekalová (D. Mrázková: Auto
z pralesa, J. Prévert: Jak namalovat portrét ptáka).
4. kategorie
Vystoupilo 17 dětí, z toho 4 chlapci. V lektorském týmu pracovali
Eva Hadrabová, Petr Kouba a Ema Zámečníková.
Den čtvrtý se odehrával zejména ve znamení absurdních
a experimentálních textů. Vedle I. Wernische, J. Hiršala, B. Grögerové
a P. Nikla publiku děti představily tvorbu Karla Hynka, Helmuta
Heissenbüttela, Johna Lennona a Jiřího Halberštáta. Ne vždy se jejich
představování naplno vydařilo, jakoby často recitátoři nevěděli, jaké
prostředky zvolit, kam až jít, někdy možná nedokázali proniknout
do jádra textu - o čem recitovat, co zejména divákům sdělit. Někdy
je jiná, pro mnohé možná příliš efektní a nápadná forma, odvedla
od tématu, vystoupení pak působilo nesdělně, na efekt. Ať tak
či onak, celkově proběhla přehlídka přednesů velmi živě, sdělně,
zajímavě a neotřele. Byla jsem nadšená zájmem dětí o přednes, ten
zářil při vystoupeních, i v těch ne tolik povedených, a prosvítal i při
závěrečných debatách.
Mluvilo se o ledasčem, pokusím se nastínit pár postřehů.
Pozor na úryvky z knih oblíbeného R. Fulghuma. Bývají to
úvahy starého, moudrého muže, v podání dětí a mladistvých znějí
nevěrohodně, nehledě na to, že jsou pro mluvený projev, přednes,
většinou příliš mnohoslovné.
V případě monologických textů se řešilo přílišné vstoupení do
postavy, které mimo jiné zabrání recitátorovi sdělovat své postoje
k tématům v textu obsaženým. V Pardubicích se tak stalo zejména při
přednesu textu P. Kolečka: Kauza Salome.
Doporučuji využít možnosti předvést své dovednosti ve dvou
textech a nerecitovat např. dva od stejného autora, nebo stejného
žánru, či založení. V Pardubicích se tak stalo několika šikovným
recitátorům.
Při výběru úryvků z většího celku hledat ty pasáže, které umožní
zážitek i publiku, které celé dílo nezná.
Několik recitátorů si nestihlo připravit druhý text, či mu
nevěnovalo dostatek pozornosti. Lektorská trojka měla
v Pardubicích často zamotanou hlavu, když první přednes šikovného
recitátora byl vynikající a druhý nedodělaný. Ovšem pro postup musí
být na úrovni odpovídající národní přehlídce oba texty, i když se
v celostátním kole přednáší text jen jeden.
Na celostátní dětskou scénu postoupily Ráchel Kelerová
(H. Heisenbüttel: Svatební společnost, R. Fulghum: Neprší)
a Anna Pánková (F. Villon: O zobáčku Pařížanek, S. Silverstein:
Klaun Konrád)
Ocenění za přednes experimentální poezie získala Adéla
Holíková (J. Hiršal a B. Grögerová: Job – Boj, K. Hynek: Trhám
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broukovi nožičky).
Nikola Šmahel si odvezl diplom za přednes textu O. Neffa:
Nevěsta pro dlouhou noc (druhý text P. Nikl: Jelenovití).
Čestným uznáním byli odměněni Hana Dolečková (K. Křepelka:
Jak bratr králík přelstil velrybu i slona, F. Nepil: Medvěd Krumlík)
a Martin Procházka (I. Wernisch: Chudý ctitel, J. Halberštát: Pod
balkónem).
Eliška Lexmaulová si odvezla čestné uznání za přednes textu
J. Lennona: Kráva národního zdraví (druhý text I. Dousková: Oněgin
byl Rusák).
Ema Zámečníková

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
SVITAVSKÝ DÝCHÁNEK, 12. – 13. 4. 2018

…se odehrál jako společná krajská postupová přehlídka dětského
a loutkového divadla Pardubického kraje v Divadle Trám, některé
diskuse pak v kulturním centru Fabrika.
Organizačně byla přehlídka dobře zajištěná, včetně dílen pro děti
z hrajících souborů.
Porotu tvořili Jan Karafa, Jiřina Lhotská a Luděk Richter; zhruba
hodinové diskuse byly celkem čtyři, zúčastňovali se jich vždy jen
vedoucí souborů, o nichž se právě hovořilo.
Z celkových devíti inscenací jich šest směřovalo k Dětské scéně,
tři k Loutkářské Chrudimi. Porota o jedné z nich - Silvestr 2020
svitavského souboru Naopak - usoudila, že v něm nic loutkového
není (nepočítáme-li sto krabic s nalepenými obrázky tučňáků, jež
jsou postupně přinášeny a pak zas odneseny), naopak ale po dohodě
s vedoucí kooptovala inscenaci svitavského souboru Paramian
Šťastný princ (autor: Oscar Wilde, čtyřčlenný dětský soubor; 25 min.,
manekýni a maňásci). Dále byly v programu loutkářské inscenace:
C Svitavy: Hotel (autor: Karel a Matěj Šefrnovi, známý dospělý
soubor v novém složení; 50 min., hole upravené jako spodové loutky)
a MajTO Žamberk: Šťastný princ (autor: Oscar Wilde, úprava Karel
Šefrna, tříčlenný soubor mládeže a jejich vedoucí; 25 min., skleněné
předměty, ruka, obličej).
Úroveň loutkářské části byla velmi dobrá, což odráží i nominace
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a návrhy postupů na LCH. Všechny soubory usilovaly o sdělení pro ně
naléhavého tématu a nápaditě hledaly prostředky k jeho vyjádření,
které také příslušně zvládaly.
MajTO Žamberk: Šťastný princ (autor: Oscar Wilde, úprava
Karel Šefrna, režie Olga Strnadová)
Příběh o vlaštovce, která se obětuje, aby pomohla princovi-soše
zachránit potřebné, inscenuje soubor sestávající z mladé herečky
a herce, doprovázených jejich vedoucí na příčnou flétnu.
Jde o vyprávěné divadlo, v němž vyprávěcí slovo, mnohdy i ve
formě písně, přechází do jednání postav, doplňovaného a někdy
přímo uskutečňovaného hudbou či zpěvem, to vše ve výtvarně čisté
a funkční scénografii. Postavy jsou tvořeny syntézou hry herců a
loutek, které se v promyšlené souhře střídají a doplňují podle toho,
co může ten či onen prostředek svými specifickými vlastnostmi lépe
sdělit: princ je několika linkami načrtnutý obraz v zlatém rámu, do
něhož ve chvílích ožití vstupuje tvář herce, vlaštovku tvoří zápěstí
herečky, jejíž obličej je výrazem vlaštovčiny duše... - výsledkem je
pozoruhodná ukázka síly divadla s loutkami, která zase o kousek
posunuje možnosti funkčního propojení herce a loutky. Ostatní
postavy jsou skleněné předměty. Těžko říci, proč právě průzračné
sklo se stalo základem metaforiky postav města, v němž ani zdaleka
nejsou všichni průzrační a čistí. Ale další práce s metaforikou v tomto
řádu je obdivuhodná: konšel - půllitr s bodlákem, další měšťané různé sklenky či slánka, matka nemocného chlapce - útlá skleněná
vázička s květinou, student, píšící hru - lahvička od inkoustu,
vlaštovčino osvěžení se v řece - smočení dlaně v misce s vodou,
představa vysněné horké pouště - písek přesýpaný v míse... Jen
děvčátko se sirkami poněkud vybočuje nejen tím, že je z neznámých
důvodů představováno plechovým hrnečkem, ale i nefunkčním
doplněním krabičkou zápalek v asketickém řádu inscenace až
ilustrativním. Stylově čistá metaforika předmětů, které se objevují jen
v kratičkých záběrech, je esteticky krásná a působivá.
Oba herci hrají bez přepjatého předstírání, bezmála civilně,
ale tvárně, působivě, s plným citovým nasazením a stávají se nejen
součástí jednajících postav, ale i našimi blízkými průvodci. Příkladem
přesné, citlivé a krásné herecké práce je ztvárnění vlaštovky pohybem
zápěstí. Hudba vše umocňuje a posouvá do polohy estetického
zobecnění. Celek vyznívá až jako jakýsi koncert slova, hudby,
dynamických výtvarných obrazů a jednání, z něhož je cítit, že jde o
silné, osobně prožité téma.
Ve velké míře je to i zásluha adaptace předlohy. Karel Šefrna
nezpracovává Wildeova Šťastného prince poprvé; už před osmatřiceti
lety z něj vytvořil nezapomenutelnou inscenaci, jeden z předělů v už
tak vynikající plejádě inscenací svitavského Céčka. Pro žamberské
napsal odlišnou, ale neméně působivou variantu - další z vrcholů
jeho scénáristické práce. Úsporně v ní naznačil pozadí města, v
němž se vše odehrává a vyhnul se přitom Wildově sentimentalitě
naivních řešení sociálních problémů; v pojetí inscenace je princova
pomoc, s níž se vlaštovka ztotožní a zaplatí ji svým životem, nikoli
společenským všelékem, ale konkrétní naléhavou pomocí konkrétním
lidem. Krásné a funkční písně jakoby vyrůstaly z „prozaického“ textu
a dění a zase do něj vplývaly...
Žamberský Šťastný princ je mimořádně zdařilá inscenace
mimořádné síly a pro její mimořádné kvality ji porota Svitavského
dýchánku řádně nominuje na 67. loutkářskou Chrudim.
C Svitavy: Hotel (autor Matěj a Karel Šefrnovi, režie Karel
Šefrna)
Východiskem je básnivý text o setkání při oslavě výročí založení
starého hotelu, během nějž ožívají vzpomínky na vše, co tu jeho hosté
i personál prožili a zažili. Děj těká mezi různorodými vzpomínkami
na drobné životní události i velké životní sny, střídají se písně, úryvky
monologů i dialogů a také záhadný tikot ukrytého strojku..., až
vše vyvře v posledním (jedenáctém) obrazu, kdy se ukáže, že hotel
U tlukoucího srdce má být nadnárodní společností Šťastný zítřek
přebudován na prosklený palác prvé kategorie. V tom okamžiku se
poněkud nečekaně ukáže být klíčovou postavou hotelový kuchař,
jenž se odhodlá raději celý hotel vyhodit časovanou pumou do
vzduchu, zatímco starý portýr František se rozhodne neuskutečnit
svůj celoživotní sen o cestě do měst, jež vídal jen na nálepkách kufrů
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hotelových hostů: „Hotel je můj svět. Věřím na staré časy a věřím,
že měly smysl! Věřím, že staré souvisí s novým, jako my staří, máme
smysl pro ty po nás. Nemůžu odejít a nechat zmizet svůj svět! Tady je
má Paříž, Neapol a Egypt.“ Nechá tento svůj svět vyletět do vzduchu
i se sebou a svým alter ego - čtyřiadvacetiletým kocourem? Odpojí
dráty k hodinovému strojku bomby? Nebo je překouše záhadná myš,
která několikrát přehryzáním kabelu způsobila výpadky proudu?
Nevíme a nedozvíme se. Zdůvodnění Františkova rozhodnutí je
vrcholem a nesporným hlavním tématem. Jenže přichází tak trochu
jako blesk z čistého nebe - vše, co předcházelo, je k němu jen ve velmi
volném, takřka nezávazném vztahu.
V inscenaci se sváří uvolněnost poezie (jako nesyžetového
žánru) v čase, prostoru i spojitostech významů s přeci jen pevnějšími
vazbami v čase, prostoru a významech materializovaných obrazů
jednání v divadelním dění. A je-li nám na začátku sděleno, že jsme
na koncertu kapely, jež pro doplnění času bude také vyprávět příběh,
nastolují se zákonitosti syžetového útvaru příběhu, jakkoli zároveň
vzniká otázka, zda onen příběh nemá s kapelou nic společného, nebo
zda jde o hotelovou kapelu, která má na dění v hotelu také svůj zájem,
podíl, aktivitu...
Samozřejmě neexistuje jedna jediná předepsaná kompozice
divadelní inscenace, natož jediný způsob jak ji realizovat v
nabídnutém příběhu. Ale nikdy nikdo nepopřel, že každé v čase
probíhající dílo - tedy i divadelní inscenace, i kdyby šlo o jevištní
pásmo, koláž, montáž, mozaiku či kaleidoskop - má a musí mít svůj
začátek, průběh, ba vývoj a konec - tedy cestu, jíž vede psychiku
diváka od probuzení zájmu přes udržovanou a rozvíjenou zvědavost
ke katarzi poznání.
Herci vystupují jako multiinstrumentální muzikanti, ale také
v rolích jednotlivých postav, jejichž znakem jsou loutky. Těmi jsou
různé typy holí, doupravených nápaditě různými kníry, vousy, vlasy,
očima či brýlemi..., což má svou logiku i půvab vzhledem k tomu, že
jde o téma starých lidí. Problém je, že ony hole jsou tak subtilní, že
diváci z třetí řady jen těžko rozlišuji, kdo je kdo, a tak nehmotné, že
je těžké vidět v nich živé, jednající bytosti a ne jen předměty, jimiž
herci označují své postavy. To souvisí i s prací se světlem a především
prostorem: proč loutky hrají téměř výhradně v pozadí, čtyři až šest
metrů od prvé řady a rozptýleny po celé šíři jeviště, zatímco jeho
většinu - celý střed na forbíně zabírá souprava bicích a reproduktory
a levou stranu klavír, kdežto loutky se objevují jen vpravo u kulatého
stolku s lampou a obrazem a vzadu před vysokým paravánem či na
něm.
Buď jak buď: jde o typ loutkového divadla, který u nás nikdo jiný
nedělá - natož na takovéto úrovni - a výrazně se vymyká z módního
postmodernistického quodlibetu posledních dvaceti let. Co je jeho
hodnotou?
- syntéza jednání, včetně jednání slovem, hudby a jednání
obrazem,
- specifický podíl herce a loutky na utváření postavy,
- důsledné využívání metaforiky loutky,
- zdroj tématu v osobním lidském i občanském cítění, ba
angažmá, výrazně se lišícím od módních postmodernistických
legrácek o ničem.
Ze všech uvedených důvodů porota inscenaci vřele doporučuje
do širšího výběru 67. loutkářské Chrudimi.
Paramian Svitavy: Šťastný princ (autor: Oscar Wilde,
dramatizace a režie Jana Mandlová a soubor)
Inscenace čtyřčlenného svitavského dětského souboru (jehož
název je podobně jako u žamberských akronymem křestních jmen
členů) vypráví příběh o soucitném princi-soše, který se rozdal,
a o vlaštovce, která se pro jeho myšlenku obětovala, prostředky
nepochybně loutkovými: princ je svítící vyšperkovaná soška,
vlaštovka maketa ptáka, matka nemocného chlapce a student jsou
maňásci. Žel, nečiní tak zcela důsledně. Nejvíc to je cítit u titulní
postavy, představované prosvícenou soškou a opodál stojícím
chlapcem s houslemi, který je však od této „loutky“ z neznámých
důvodů přes metr vzdálen, není si tak zcela jist, zda onou postavou je
on, či svítící figurka, a tak chvílemi komunikuje s diváky, chvílemi s
představitelkou vlaštovky - a v jednu postavu, s níž bychom se mohli
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ztotožnit, herec a loutka nesrůstají. Otázkou také je, proč holčičku
se sirkami a rošťáka, jenž jí je rozhází, hrají herečky, ačkoli obě
postavy nemají žádné odlišné postavení, které by to zdůvodňovalo.
Problém také je, že některé zvolené prostředky (svítící soška, maňásci
strádajících postav...) působí spíše groteskně než vážně; maňásci
krom toho také nemají svými specifickými možnostmi příliš co hrát.
Adaptace do divadelní podoby je zručná, ale děj se odehrává až
příliš vyprávěním v třetí osobě na úkor přímého jednání a obrazového
dění. Snad by také stálo za to alespoň ve zkratce naznačit povrchnost
hodnot města, obdivujícího pozlátko sochy, aby se tak vytvořilo
pozadí empatického cítění a sebeobětování vlaštovky i prince. A větší
propracování by zasloužilo i sdělení potřeby a touhy vlaštovky letět do
Egypta - a s tím i ceny, jíž za pomoc jiným platí.
Vedle rezerv je však v inscenaci i řada kladů: pozoruhodný
hudební plán, vytvářený kytarou a dvojími houslemi, scénografické
řešení města v pozadí, nebo zaujaté soustředění hrajících dětí
středního školního věku. To jistě souvisí s tím, co považuji za vůbec
nejcennější: děti zjevně prošly při tvorbě procesem uvědomování
si a poznávání složitých sociálních i lidských vztahů, tíživých
otázek chudoby těla i duše. A tuto obohacující kultivaci samotných
účastníků pokládám za hlavní smysl amatérského divadla - nejen
toho hraného dětmi. Dokáží-li ještě alespoň část svého poznání
přenést inscenací i na diváky, co víc můžeme chtít?
Pro tyto kvality, jakož i proto, že se domníváme, že srovnání
dvou inscenací jedné předlohy může být pro přehlídku zajímavé
a přínosné, navrhuje porota svitavského Šťastného prince nominovat
k postupu na Dětskou scénu 2018 a navrhnout do širšího výběru
67. loutkářské Chrudimi. Žel, dodatečně se ukázalo, že soubor se
v době LCH nebude schopen sejít, takže se účasti vzdává.
Luděk Richter

Smetanka: Robin
Soubor Smetanka za ZŠ Smetanova z Hlinska, složený převážně
ze žáků II. stupně, přivezl na přehlídku inscenaci Robin, která
měla být volným přepracováním látky o Robinsonu Crusoeovi od
Daniela Defoa. S daným příběhem mělo toto představení snad jen
to, že hlavní hrdina, v tomto případě mladý a obdivovaný zpěvák
se jmenoval Robin a při cestě lodí do Mexika, kde měl natáčet nový
klip, ztroskotal na nedefinovaném ostrově. Tam ho čekali nebezpeční
domorodci a jiné nástrahy. S těmi nakonec natočí nový klip a posléze
se zachráněný zpěvák může vrátit domů. Inscenace, která vznikala
prací na společných improvizacích, postrádá základní téma, inscenaci
dominují společné zpěvy a tance, vše je ale interpretováno značně
nedbale. Jednotlivé motivy působí nahodile a celé představení je
značně nepřehledné.
DS Čistírna ZUŠ Pardubice – Polabiny: Zač je v Pardubicích
perník
Soubor uvedl na přehlídce hned dvě ukázky své práce. Představení
Zač je v Pardubicích perník čerpá z místních pověstí. Kompoziční
princip – „dvoreček“, který by měl tři pověsti spojovat, nepomáhá
vytvářet celistvost inscenace. Živé obrazy, se kterými se často v
představení pracuje, jen vyprávění ilustrují. Dětem se ani nedařilo
pravdivě jednat v situacích.
DDS Čistírna ZUŠ Pardubice – Polabiny: Loupežnická
Ani druhé představení souboru nepřineslo divákům kýžený
zážitek. Dramatizace pohádky Karla Čapka sice nepostrádala základní
dějová fakta, příběh vyzněl srozumitelně. Ale stejně jako v předchozí
inscenaci pracoval soubor s živými obrazy, kterým ale chyběla hravost
a lehkost a často pouze ilustrovaly repliky jednotlivých postav.
Představení působilo poněkud těžkopádně, i když oproti prvnímu
představení bylo zřejmé, že se děti v situacích, které předloha
nabízela, cítily jistěji a vzaly je za své.

Pokusili se ho ztvárnit především pohybovým rozehráváním
a vytvářením poměrně nápaditých obrazů, které považovali pro
vlastní interpretaci textu za důležité. Například hned v úvodu let
letadla nebo následující scény vytvářející prostor pro rozehrávání
jednání mezi postavami v jednotlivých situacích, v nichž se hlavní
postava objevuje (poušť, planety aj.). Jak sami v programu napsali, tak
nebylo jejich ambicí přinášet divákovi celý děj na zlatém podnosu,
což však možná zákonitě vyvolávalo otázky nad srozumitelností a
celkovou dramaturgií. Hrajícím se dařilo přenést do hlediště i radost
z prezentace vlastních tvořivých nápadů, vzájemné spolupráce
a sdělování vybraných myšlenek. Patrná byla snaha o zobrazení
a zdivadelnění všech situací, dialogů – přímých řečí, což je opět
prostor pro další režijní práci s přirozeným jednáním postav a jejich
významem i konečným vyzněním pro diváky.
Dramaťáček pana Heřmana Heřmanův Městec: Aprílová
škola (autor: Jiří Žáček, Jana Čurdová, dramatizace a úprava Jana
Čurdová)
Sympatické vystoupení 9 dětí z 1. – 4. třídy (jedna holčička
dokonce ještě z mateřské školy) s pásmem vhodně vybraných
básniček proložených několika krátkými písněmi doprovázenými
vedoucí souboru na kytaru.
Hrající děti působily spontánně a přirozeně v situacích jednoho
dne ve škole na Apríla, kdy si dělají legraci ze školy, z učitelů, rodičů,
žáků a tím i sami ze sebe. Ocenit lze pedagogickou i uměleckou práci
vedoucí souboru, protože se jí podařilo vytvořit vhodné podmínky
pro hru, tvořivost, svobodu, jednoduché a přiměřené způsoby jednání
a akce dětí v znázorňovaných rolích. Například to bylo patrné ve
vytvořené mizanscéně, kdy měly děti židle naopak atd. Šťastný
byl také výběr i doplnění textů a jejich propojování s hudebním
doprovodem, což pomáhalo udržovat temporytmus, dynamiku
i určitou gradaci situací a tím i celého představení. Soubor získal
cenu za pohrávání si s texty Jiřího Žáčka v inscenaci Aprílová
škola.
Naopak (Svitavy): Silvestr 2020 (autor: Jean-Luc Fromental,
úprava a režie Karel Šefrna a soubor)
Jednoduchý příběh jedné rodiny otce Hrocha Toma se celou dobu
odehrává u nich doma a podle souboru jde o absurdní surrealistický
melodram o vysokém množství.
Šest mladých, energických, jedinečných a úžasných bytostí se
v představení objevuje v pozicích muzikantů a zpěvaček nebo herců
a hereček, aby dynamicky a s chutí rozehrávali na jevišti koláž písní
a jednoduchých, ale i překvapujících situací ze Silvestra, následných
dnů a poněkud podivných okamžiků. Jde vlastně o anekdotu,
která může pobavit i překvapit, ale také provokovat k přemýšlení
nad aktuálními tématy současnosti, například „množením se
a přemisťováním“ a s tím souvisejícími problémy, příčinami, důsledky,
ale i možnostmi řešení. Je vidět, že jde o celkem propracovanou
dramaturgii i režii, vhodné hledání sladění s hudební i výtvarnou
složkou inscenace a solidní nakročení k minimalistickým, ale
účinným hereckým projevům až k jisté grotesknosti, které celkové
vyznění a vypointování této příhody vyžaduje. Souhrnné pojetí
a výsledné uchopení inscenace určitě vyvolá otazníky a možná
i nějakou tu diskusi nad jejím zařazením do kategorie loutkového
divadla, protože zde není tak účinným závěrem text poslední písně
„Život je jen náhoda,“ jak tomu bylo na jevišti. Soubor dostal Cena za
elán v inscenaci Silvestr 2020.
Ocenění uzavírá Cena ředitele Střediska kulturních služeb
města Svitavy Karolíně Syrové, Martinu Pittnerovi a Amálce
Waltové za velmi příjemné uvádění Dětské scény 2018.
Jan Karaffa

Jiřina Lhotská

No name Česká Třebová: Malý princ (autor: Antoine de
Saint-Exupéry, dramatizace a úprava kolektiv souboru a režie Zuzana
Habrmanová)
Věkově různorodý soubor (žáci 3. – 9. třídy) si vybral jako
předlohu pro své představení známý příběh, který však není vůbec
jednoduchý pro adaptaci do divadelního jazyka.
č ísl o 0 – 8 .6.2 018
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Lektorský sbor pracoval ve složení: Jaroslav Dejl, Hana Laštůvková
a Markéta Nekudová.
Markéta Nekudová

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
TŘEBÍČ, 20. 4. 2018
Krajské kolo Dětské scény 2018 pro kraj Vysočina se odehrálo
v příjemném prostředí Městské knihovny v Třebíči. Jakou mělo
letošní setkání recitátorů v jednotlivých kategoriích podobu?
První kategorie
Nejmladší děti (1. kategorie – 2. a 3. třída) soutěžily v příjemném
prostředí hudebního oddělení. Ve výběru textů naprosto převládla
poezie, pouze jedna recitátorka zvolila prozaický text. Zajímavé je,
že čím starší recitátoři, tím více ve výběru přibývá prózy. Mezi autory
byli zastoupeni až na jednu výjimku (Edward Lear) čeští autoři.
Obecenstvo slyšelo tři různé básně Jiřího Žáčka, z dalších autorů to
byli Jaroslav Seifert, Hana Doskočilová, Pavel Šrut, Emanuel Frynta a
Jindřiška Ptáčková.
Po rozmluvení a několika pohybových hrách v prostoru začala
samotná recitace. Je potěšitelné, že děti překonaly trému a nikdo
nezapomněl svůj text, jak se někdy stává. Přednes měl velmi dobrou
úroveň, objevovaly se jen obvyklé drobné nedostatky ve frázování a
intonaci.
Diplomem nakonec byli odměněni Klára Svobodová a Kryštof
Vejmělek, kteří zaujali přirozeným projevem i kontaktem s diváky.
Čestné uznání dostali Jakub Kostka, Veronika Šuhajová a Ema
Svobodová.
Děkujeme všem dětem i jejich pedagogům a rodičům za příjemné
dopoledne a za práci, kterou odvedli. Doufáme, že se budeme
setkávat i další roky.
Porota: Jaroslav Dejl, Markéta Nekulová, Hana Laštůvková
Hana Laštůvková

Druhá kategorie
Formou her se děti rozmluvily, malí recitátoři se tak uvolnili a
seznámili se s komorním prostorem a lidmi v něm. V této kategorii
se objevily převážně známé texty Michala Černíka (Princ Bajaja),
Miloše Kratochvíla (Dva černí králové), Jiřího Žáčka (Zlatá rybka),
Z. Pospíšilové (Jak Evička zatoužila po duhové stužce), Ivana Binara
(Kilo jablek pro krále), Jiřího Koláře (Proč musí být deštníkáři).
Dvakrát jsme mohli slyšet text Daniela Heviera. Poprvé to byla próza
Nemluvte do větru a následně Knoflíková pohádka.
Odbornou porotu zaujala interpretace textu Astrid Lindgrenové
(Moje nejkrásnější narozeniny) v podání oceněné Nikoly
Štorkové. Vyspělý a přirozený projev se zřejmým porozuměním
textu byl jasnou devizou malé recitátorky. Notoricky známý Žáčkův
text (Zlatá rybka) výborně zvládla druhá oceněná interpretka.
Kristýna Salusová udržovala kontakt s publikem, zdařile hlasově
charakterizovala postavy a prokázala kvalitní práci s temporytmem.
Vnímaví diváci a posluchači z řad rodičů a pedagogů mohli o
přestávce nahlédnout do útulných prostor knihovny.
Krajské kolo recitační soutěže v Třebíči provázela přátelská
atmosféra. Vzájemně jsme se mohli inspirovat a těšit radostí
z přednášených textů. Do budoucna přejeme dětem krásné zážitky
s uměleckou literaturou a pedagogům dramaturgickou objevnost
a radost při práci s texty.
26

Třetí kategorie
V letošním roce jsme přehlídku pojali jako malý festival nebo
oslavu textů. Výkony byly z mého pohledu na vysoké úrovni a objevil
se i tajuplný autor textu postupujícího do Svitav. Hynek Novák je totiž
jméno, které v knihovnách nenajdeme, a nevím, zda mohu prozradit,
kdo se za tímto jménem opravdu skrývá. Rozhodla jsem se, že budu
tajemná, a nic víc nenapíšu. Prozradím jen to, že autor Pohádky
přenáramných smíchů žije a tvoří na Vysočině.
Dalším postupujícím textem byl Překlep a škraloup Tomáše
Končinského a Barbory Klárové. Ano, letos jsme byly jako
porotkyně ochotné poslat do Svitav texty, které se ve Svitavách
neobjevují často (doufám) a nebo budou mít svou svitavskou
premiéru (mj. Kludského Život v manéži nebo Niklův Tvor). Text
s názvem Uklízení Rudolfa Křesťana získal čestné uznání za práci
s detailem.
Ostatní autory textů třetí kategorie uvádím pro přehled a třeba
i inspiraci: Žáček, Křesťan, Townsendová, Palla, Svěrák, Prévert,
Silverstein, Kästner, Kolář, Jirous, Eben, Kainar, Seifert, Goldflam,
Vrbová.
100
Co více k atmosféře přehlídky? Stále mám dojem, že by přítomní
uvítali např. workshopy - v podstatě95
jakýkoli program (nebo přehlídka
připadá trošku chudší jenom nám, co jsme zažily atmosféru Dětské
scény ve Svitavách?). Co třeba uspořádat diváckou anketu? Co třeba
75
pověsit přednášené texty na zdi místnosti v knihovně?
Sál praskal ve švech, což jsem opravdu zažila poprvé. Lektorský
sbor obohatila svou přítomností … (Neodpustím si malou poznámku
na okraj: lektorský sbor mládne; Jana Křenková by měla radost.)
25 (ZUŠ Třebíč), Tomáš Doležal
Lektorský sbor: Michaela Mikulová
(SVČ Lužánky – Labyrint, Brno), Kateřina Mrkosová Petrlíková (ZŠ
Komenského 6, Žďár nad Sázavou).5
Kateřina Mrkosová Petrlíková

0
Čtvrtá kategorie
V desetičlenné skupině nejstarších recitátorů byli pouze dva
chlapci. Převládaly zde prozaické texty mnohdy i z literatury pro
dospělé čtenáře (J. K. Jerome: Tři muži ve člunu, I. Dousková: Hrdý
Budžes, G. Formanová: Zůstaň se mnou, R. Sepetysová: V šedých
tónech). Jejich uchopení – pojetí samotnými recitátory bylo velmi
vyzrálé. Mezi méně zastoupenými básnickými texty převládaly
ty, které bývají často vybírány (A. S. Puškin, V. Hrabě, J. Prévert).
Zajímavé pojetí textu J. Préverta: Velké prádlo nám předvedla Tereza
Oravcová – její projev byl velmi koncentrovaný a s velkým zaujetím.
Mezi pozoruhodné by se dal zařadit i výkon Adély Vašíčkové v obou
textech (P. Kolečko: Kauza Salome, Christiane F.: My děti ze stanice
ZOO). Spíše by se ale dal zařadit na přehlídku hereckých vystoupení.
Ozvláštnění textů hlasovým projevem recitátora, zde mnohdy
balancoval na hranici s nepatřičnou hereckou exhibicí. S nominací
v této kategorii přehlídku opouštěly Eliška Kostková, která zaujala
svým kultivovaným a přirozeným projevem citlivě korespondujícím
s obsahem vybraných textů (autorem jednoho z nich Housle je
její otec Petr Kostka; Irena Dousková: Darda), a Markéta Anna
Doležalová, která dokázala bravurně pracovat s napětím a udržením
pozornosti všech posluchačů (Ruta Sepetysová: V šedých tónech;
Václav Hrabě: Déšť)
Porota pracovala ve stejném složení jako u 3. kategorie.

Tom Doležal

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
TŘEBÍČ, 19. 4. 2018
Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se ve velkém sále Městského kulturního
střediska konala krajská přehlídka Dětské scény. Organizoval ji
třebíčský Dům dětí a mládeže a zúčastnily se jí pouze čtyři soubory
z Jihlavy, Pelhřimova a Nového Města na Moravě. Čtyři soubory
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odřekly buď pro nemoc, nebo nedodělání inscenace a dva z důvodu
účasti v jiném kraji. Celá přehlídka probíhala v příjemné atmosféře
slunečného dne, soubory měly dostatek času na přípravu. V době
rozborového semináře pro vedoucí byla pro děti zajištěna návštěva
centra Alternátor v Třebíči Borovině.
Lektorský sbor pracoval ve složení Michaela Mikulová, Tomáš
Doležal a Jaroslav Dejl.
Soubor Hadřík ZŠ Jihlava: Jak si pejsek roztrhal kaťata (Josef
Čapek)
Vedoucí souboru Alena Hromádková a Marie Vaňková se rozhodly
pro dramatizaci pohádky Josefa z knížky Povídání o pejskovi a
kočičce. Jevištní tvar je něco mezi souborovou recitací a divadlem.
Jedná se vlastně o hru ve hře. Parta dvanácti dětí se rozhodne hrát
příběh, rozdělují si role. Kluk, který se stal pejskem, si vybírá z děvčat
představitelku kočičky. Vyber tu, která je mu nejsympatičtější. Takže
se řeší i vztah kluků a děvčat. Některé scény jsou rozehrány, jiné
pouze odříkané. Nejnápaditěji je rozehrána scéna vyhánění myší ze
spíše švadleny. Děti jsou na jevišti přirozené. Dobře mluví, i když
tady jsou ještě rezervy v práci s hlasem při sborovém přednesu. Děti
vědí, o čem hrají, mají kontakt. Kostýmování je ponecháno v rovině
civilu. Jednalo se o ukázku kvalitního školního divadla, které naučí
děti základům jevištní mluvy, pohybu a kontaktu. Soubor získal
čestné uznání za hru se slovy a příběhem.
Dramatická Ondatra ZUŠ Jihlava: Standy kopec (Martin Kolář
a soubor)
Po loňském úspěšném představení Deset tisíc mil pod mořem
na motivy děl Julese Vernea se letos se stejnou vervou pustil vedoucí
Martin Kolář se souborem Dramatická ondatra ze ZUŠ Jihlava do
kompletně autorského počinu s názvem Standy kopec. Jevištní
mluvou ve verši vázanou je formou reklamy představen zábavný park
Standy Kopec. Návštěvníkům je zde nabídnuto na vlastní kůži okusit
různé filmové žánry (horor, western, krimi, pohádka…). Pozvání
nelze odolat, a tak se plnou parou vpřed vstříc zážitkům šine vlak
plný dychtivých návštěvníků. Mezi nimi jsou mimo jiných i zkraje
nenápadná, posléze však klíčová japonská turistka Naoko Monogatari
a všetečná kontrolorka Vilma Vidímvásová. Majitel parku Standa
Kopecký, jeden z mála lidských zaměstnanců parku (zbytek jsou
především roboti), vítá všechny s otevřenou náručí a s úsměvem
na líci. V parku se ale něco pokazilo - roboti jedou ve špatném
programu. Ze sedmi statečných kovbojů se stává sedm trpaslíků,
zäpohádky je horor a majitele a šéfa parku chce velkou palicí po
hlavě praštit zmatený mužík. Původně nabídnutá žánrová čistota se
kalí nepřehledným chaosem, návštěvníky jímá hrůza. Standa slibuje
nápravu a postupně upgraduje roboty do správného režimu, ale
systém stále padá a nikdo neví proč. Až do chvíle, kdy vyjde najevo,
že nenápadná japonka Naoko Monogatari je ve skutečnosti dcerou
majitelů konkurenčních zábavních parků s celosvětovou působností
a jejich záměrem je Standy kopec zničit. Ve správnou chvíli udeří
mužíkova palice a Naoko je pacifikována. Mužík není překvapivě
robotem, ale další lidský zaměstnanec pan Klejzar, který je po tomto
statečném činu odeslán svým šéfem Standou Kopeckým na úklid
toalet. Když to vypadá, že už nic nebrání obnově fungování parku,
zasáhne kontrolorka Vilma Vidímvásová – praští mužíkovou palicí
Standu.
Příběh je to, jak vyplývá i z výše uvedeného stručného popisu
děje, velmi košatý se spoustou odboček i přípojek. Ve výsledku,
resp. v celku, je však poněkud rozklížený. Výkony herců nejsou příliš
vyvážené – některé výstupy neadekvátně vyčnívají a jiné se naopak
ztrácejí. Je vidět i velká rozdílnost ve vybavenosti. Celek zkrátka moc
nedrží pohromadě. Přes uvedené výhrady se jedná o zajímavý pokus
o autorské divadlo. Soubor byl doporučen do širšího výběru na
celostátní přehlídku Dětská scéna Svitavy 2018
Divadelní soubor Struhadlo DDM Pelhřimov: Tři smutky
(podle knihy Marky Míkové A smutek utek)
Vedoucí Jitka Vachková souboru nabídla skupině sedmi
pubescentů knihu o smutcích. To je téma této věkové skupině velice
blízké a mladí se v něm našli. Zdramatizovali tři smutky – „šedý“
– o problému kluka s nervózní matkou a povinností jít do houslí,
ze smutku jej vytrhne kamarádka, která má narozeniny; „béžový“ –
č ísl o 0 – 8 .6.2 018

o smutku z vyčlenění ze skupiny, který pomůže vyřešit hlídání pejska
paní učitelky a třetí „černý“ o smutku z nepochopení v rodině, který
vyřeší pomoc zraněné kamarádově babičce. Jednotlivé části odděluje
tanec dětí a hra s červenými balónky, na kterých jsou písmena,
která tvoří nápis SMUTEK. V závěru se promění pouze v UTEK.
Jednotlivé smutky jsou představovány i tanečnicí pohybově. Mladí
herci jsou velice dobře vybaveni mluvně i pohybově, na jevišti jsou
přirození. Sami si vybírali i doprovodnou hudbu. O tématu smutku
si dlouho povídali, takže dobře vědí, o čem hrají. Zároveň představení
sloužilo jako jejich terapie. Soubor získal čestné uznání za pokus o
ztvárnění vážného tématu.
Grulík, 4. ročník ZUŠ Nové Město na Moravě: Přeshádky
(Petr Nikl)
Jako poslední představení přehlídky jsme měli možnost zhlédnout
Grulíka ze ZUŠ Nové Město na Moravě. 4. ročník LDO sáhl po
nonsensových a hravých textech Petra Nikla z knihy Přeshádky.
Kniha sama o sobě je psaná hravou formou doplněnou o spousty
nonsensových obrázků, hlavolamů a skládaček. Vedoucí souboru
Lada Pokorná přiznává, že kniha a její hravá podoba byla jediným
zdrojem pro vznik a vývoj inscenace. Děti si vybraly takové texty,
které jim přišly vtipné, zajímavé nebo do kontextu inscenace vhodné.
Setkali jsme se tedy s koláží nonsensových textů, které nestavěly
dramaturgický oblouk ani jakoukoliv dějovou linku. I když se scénář
skládá pouze z výňatků z knihy (bez jakýchkoliv přepisů a úprav),
přesto představení zanechalo v divákovi pocit nějaké emoční linky.
Nejde přesně říct, o čem celá inscenace vypovídá, ale díky příjemně
„převyprávěným“ nonsensovým textům doplněným o pohybové
kreace (které pomáhaly vytvořit atmosféru), odcházel divák s
pocitem, že se něco milého odehrálo. Inscenace tedy pocitově a
emočně obsáhla smysl jednotlivých Niklových textů a za pomocí
vizuálna (černě zvolené kostýmy, světelné šero) a pohybových
obrazů vytvořila jakýsi pocitový příběh, který měl začátek i tečku.
Dalším podkresovým prvkem byl zvukový doprovod na činelky,
který se však vyskytoval na velmi neurčitých místech. Jednou byl
výrazný, jindy byl sotva slyšet. Možná by se soubor měl víc zaměřit na
hlasovou a pohybovou stránku inscenace a zvukovou úplně vynechat
– nebo jí najít přesný význam a umístění v inscenaci. Otázkou
je, nakolik hlavní myšlence inscenace a smyslu Niklových textů
porozuměli samotní herci. V některých okamžicích jsme se setkávali
s pravidelným střídáním replik přesně podle dob – bez energie
a hlasové intonace, což vedlo k myšlence, že se děti naučily texty
tak, jak jdou za sebou – respektive, kdo po kom mluví, a tím ztratily
ponětí o významu textů a kontextu hry. Hravost a energie se však
výrazně objevila v pohybových kreacích, které chvílemi přecházely
do kratičkých divadelních situací. Inscenace byla jako améba.
Chvíli jí trvalo, než se rozvlní každý její článek těla, a v momentě,
kdy se to podařilo (vše synchronizovalo), postupně opět utichla
a zmizela v nehybnost. Stálo by za úvahu se víc zaměřit i na energii
v interpretaci textu – přesně udat temporytmus jednotlivých replik,
artikulaci, chuť převyprávět texty a zároveň se pokusit naleznout
společné téma nebo jen náladu, na které se shodne celý soubor –
pochopí a bude mít chuť interpretovat. Přes uvedené problémy se
jednalo o ukázku poctivé a zajímavé hledačské práce. Soubor byl
doporučen do širšího výběru na národní přehlídku Dětská
scéna Svitavy 2018.
Jaroslav Dejl
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
DĚTSKÁ SCÉNA, 19.–20. 4. 2018 BRNO
Krajské kolo recitační přehlídky jednotlivců se tradičně konalo
v SDV Labyrint v Brně – Bohunicích, které je jedním z pracovišť
Lužánky SVČ, ve dnech 19. 4. a 20. 4.2018. Na přípravě se společně s
pracovníky Labyrintu podíleli absolventi i studenti ateliéru Divadlo
a výchova DIFA JAMU pod vedením Mirka Jindry a také Petr David
a Monika Jelínková z CDTA v Lužánkách, kteří všem účastníkům
připravili doprovodný program, byli průvodci přednašečů, vedli
uvolňovací rozcvičky recitátorů a také jejich společné diskuze a
v neposlední řadě zajišťovali harmonický průběh celé přehlídky.
Během přestávek mezi jednotlivými bloky měli studenti pro
recitátory (přijelo jich k nám z celého kraje 68) nachystané výtvarné
aktivity. Děti měly možnost hlasovat pro vítěze své kategorie (Cena
diváka) a také napsat vzkaz jednotlivým přednašečům
Členové lektorského sboru, Zuzana Jirsová, Petra Rychecká a Pavel
Skála neměli lehké rozhodování, protože úroveň recitátorů byla letos
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velmi dobrá.
Do Svitav bylo letos z našeho kraje vysláno pět přednašečů.
Z druhé kategorie to je Markéta Ulčníková, která zaujala
přirozenou, svižnou, textu odpovídající interpretací (Shel
Silverstein: Monika, co chtěla poníka).
Z třetí kategorie postoupili dva chlapci, jednak Alex Dufek,
u kterého byla oceněna především zdařilá dramaturgie jeho
vystoupení , a dále Benjamin Levíček za vysoce vyspělý, zralý
projev se schopností na malé ploše vystavět situaci (Václav Havel:
Zálesák-z knihy Pižďuchové).
Ve čtvrté kategorii předvedli nejlepší výkony Vendula Lepková
(Josef Škvorecký: Jak jsem unikla sňatku; Václav Hrabě: Déšť),
s poměrně dlouhým a náročným textem, vyznačujícím se archaickou
češtinou, který zvládla výborným vypravěčským odstupem, a Jakub
Kroutil (Miloš Kratochvíl: Prázdniny blbce č. 13 - úryvek
z knihy; Jiří Žáček: O blbounech)se sebevědomým a spontánním
vypravěčským projevem.
Zajímavé byly diskuze lektorů s dětmi i jejich doprovody.
Diskutovalo se o výběru textů, průběhu přípravy na přehlídku a také
o úskalích či radostech dětského přednesu. Nutno podotknout, že o
diskuze byl velký zájem a z mého pohledu byly velmi přínosné jak pro
lektory, tak i pro pedagogy dětí či jejich rodiče.
Pro všechny účastníky, jak doufám, byla přehlídka inspirací pro
další práci s poezií i prózou.
Emilie Machálková

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
BRNO, SVČ LUŽÁNKY, 20.–21. 4. 2018
Jihomoravského krajského kola celostátní přehlídky dětského
divadla „Dětská scéna 2018“, konané 20. a 21. dubna ve Středisku
volného času Lužánky – pobočka Labyrint Brně-Bohunicích, se
zúčastnilo celkem devět souborů. Divákům se tak naskytla možnost
zhlédnout představení různých tematických zaměření i zvolených
forem divadelního zpracování. V lektorském sboru zasedla Zuzana
Jirsová, Zdeňka Kučerová a Pavel Skála.
První představení letošní přehlídky Jak jsem se stal
superhrdinou souboru ZUŠ Ježkova Brno, pod vedením Lucie
Macové, nás zavedlo do prostředí základní školy, kde se mladí
hrdinové potýkají se svými problémy, díky kterým se jim nedaří
zapadnout mezi ostatní tak, jak by si představovali. Všechno
také komplikuje spolužák Martin, který využívá neschopnosti
ostatních a dostává je tak do nepříjemností. Všechno se obrací, když
v sobě spolužáci objevují nadpřirozené schopnosti a stávají se tak
superhrdiny. Autorská inscenace byla jistou metaforou třídního
kolektivu, který má danou vlastní hierarchii a jen stěží mezi sebe
pustí někoho odlišného. Téma jistě aktuální, avšak dramaturgické
zpracování příběhu mělo značné rezervy, stejně jako využité jevištní
prostředky.
S inscenací Macešky se následně představil divadelní soubor
YOUNG PRKNO z Veverské Bítýšky pod vedením Jarky
Vykoupilové. Představení vycházející z literární předlohy Olgy Černé
Klárka a 11 babiček s sebou přineslo přirozenou dětskou hravost,
vhodně zvolenou dějovou linii i výběr jevištních prostředků. Příběh o
Klárce, kterou po úrazu dědečka vychovávají střídavě různé „babičky“,
také vhodně korespondoval s věkem herců i jejich zkušeností.
Divadelní soubor předvedl velmi zdařilý divadelní tvar plný hravosti i
osobitého přístupu k tematice předlohy.
Třetím představením přehlídky byla zcela autorská inscenace
Správní žáci ZUŠ Ježkova Brno, tentokrát pod vedením Kateřiny
Chalupníkové. Příběh nás zavedl opět do prostředí školní třídy, kam
je v rámci programu „Humanoid a mládež“ zařazen robot s umělou
inteligencí (tzv. humanoid). Humanoid je nerozeznatelný od
ostatních žáků, a to jak po fyzické i psychické stránce. Jeho hlavním
úkolem je podporovat chod podle stanovených pravidel a každé
porušení má ihned hlásit na vyšších místech. Představení zaujalo
především svou tematickou rovinou odrážející utopické myšlení
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společnosti a využívání jakýchkoliv nástrojů pro kontrolu a nápravu
uměle vytvořeného řádu.
Dalším zcela autorským počinem přispěl divadelní soubor
NEMÁME SVČ Lužánky Brno, pod vedením Moniky Jelínkové
a Petra Davida, s představením Idol. Představení tematicky
zaměřené na představy současných teenagerů o svém idolu. Hlavní
hrdina příběhu je sebestředný a arogantní teenager, jehož největší
starostí je on sám. Avšak pro dívky je v jejich představách ideálem,
po kterém touží. Inscenace tak reflektuje současnou podobu idolu
mladých a jeho postupného objevování. Ne vždy je vše tak, jak
se na první pohled zdá… Vhodný výběr látky, příběhu i divadelní
zpracování využívající prostředků stylizace přinesly velmi zajímavé
uchopení tématu.
První dopolední představení druhého dne přehlídky odstartoval
divadelní soubor ZŠ Rousínov, pod vedením Michaely Kyjovské,
s názvem Krakonošův dar, podle stejnojmenné literární předlohy
Josefa Kožíška. Pohádkový příběh o ševci, který se díky Krakonošově
daru stane pokornějším. Vedoucí souboru zde využila všechny
možnosti dětí a vytvořila inscenaci, která je plná energie a hravosti.
Zvolená forma nabídla dětským hercům přirozenost, jež diváci
náležitě ocenili. Jasné zapojení dětí ve hře, výběr rozehraných situací
i kostýmní doplňky tak dopomohly k jednotě celého představení.
S představením Poseroutka, podle literární předlohy Jeffa
Kinneyho Deník malého poseroutky, zavítal na přehlídku divadelní
soubor Poserové ze ZUŠ J. Štursy Nového Města na Moravě, pod
vedením Jany Mokré. Předloha nabízí mnoho aktuálních témat,
kterými si mladí teenageři v průběhu svého života prochází. Právě
blízký věk hrdinů literární předlohy se odrazil v přitažlivosti témat
pro mladé herce souboru. Literárnost předlohy se však může stát
jistým úskalím při divadelním zpracování. To se částečně potvrdilo
i u souboru Poserové. Představení bylo založeno především na
promluvách jednotlivých postav, a to na úkor jejich jednání.
S problémem nadbytku textu oproti samotné herecké akci
se potýkaly také následující představení. Jako další se představil
soubor Hérečky ZŠ Tvrdonice s inscenací Anděl páně 2, pod
vedením Ivany Rampáčkové. Soubor si zvolil nelehký úkol, a to na
základě filmové předlohy Jiřího Stracha a Marka Epsteina vytvořit
divadelní adaptaci. Divák se tedy nemohl odtrhnout od porovnání
či propojování určitých promluv či situací s filmovým zpracováním
i konkrétními herci. I když byli herci souboru nadšení a zapálení
pro věc a představení mohlo být zdařilým sousedským divadlem,
projevovalo jisté nedostatky spočívající především v možnostech
herecké akce i výtvarného uchopení. Realističnost projevující se
malovanými kulisami ubral na magičnosti pohádkového příběhu
i na jednání jednotlivých postav. Soubor má ale značný potenciál pro
vlastní divadelní tvorbu.
Dalším představením pod vedením Jany Mokré byl Černochův
ostrov, tentokrát se souborem Kontejner 16 v pokoji 225 ZUŠ
J. Štursy Nového Města na Moravě. Inscenace podle literární
předlohy Agathy Christie Deset malých černoušků byla velkou
výzvou nejen z režijní, ale i herecké stránky. Detektivní příběh je
totiž nesnadným žánrem pro divadelní zpracování a vede přirozeně
ke konverzační hře. Soubor se pokusil toto úskalí omezit odlišným
členěním hracího prostoru formou avenue i zvoleným prostředky
(např. stínohrou či maskou). Práce s prostorem, stínohrou a maskou
však nedokázala zcela odlehčit silnou textovou stránku, která ubírala
hercům možnosti pro samotnou hereckou akci.
Devátým a posledním představením letošní přehlídky byla
Popularita souboru ZUŠ Ježkova Brno, opět pod vedením
Kateřiny Chalupníkové. Zcela autorské představení souboru se
opíralo tematicky o touhu po dosažení uznání a popularity mezi
mladými teenagery. Na pozadí jednotlivých situací odehrávajících
se v kolektivu školní třídy se divák setkal se základní vnitřní
potřebou čtrnáctiletých někam patřit a být součástí skupiny.
Na hercích souboru bylo zřejmé zaujetí pro dané téma i jejich
schopnost s touto tematikou divadelně pracovat. Velmi zajímavě zde
působila personifikovaná postava Popularity, která zastupovala roli
komentátora jevištní akce i nezávislého pozorovatele. Představení
bylo založené především na textové stránce, což částečně omezilo
další možnosti sdělení témat skrze jednání postav.
č ísl o 0 – 8 .6.2 018

Všechny soubory s sebou přinesly zajímavá témata či formy
divadelního zpracování, což lektorský sbor náležitě ocenil. Lektorský
sbor doporučil do širšího výběru soubor YOUNG PRKNO
z Veverské Bítýšky s inscenací Macešky a inscenaci Krakonošův dar
souboru ZŠ Rousínov. K přímému postupu pak byla doporučena
inscenace Idol souboru NEMÁME SVČ Lužánky.
Nejen všem doporučeným a nominovaným souborům, ale
všem zúčastněným patří velké díky! Tím nejdůležitějším posláním
přehlídky však zůstává jedinečná možnost souborů setkat se
a diskutovat nad zhlédnutými představeními nejen s lektorským
sborem, ale i s ostatními soubory. Diskuze lektorů s vedoucími
souboru či dětmi v diskuzních klubech přináší další podněty pro
divadelní práci i pozitivní konfrontaci myšlení o divadle.
Miroslav Jindra
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Recitátoři zahájili krajské setkání seminářem s lektorkou
Martinou Kolářovou. V semináři se seznámili a rozmluvili. To se
pak pozitivně odrazilo na jejich výstupech. V 2. kategorii soutěžilo
20 dětí, lektorkami byly zkušené učitelky LDO Ivana Němečková,
Magda Johnová a Martina Kolářová, atmosféra při prezentaci
jednotlivých vystoupení byla uvolněná a příjemná. Výběr textů,
kterými se děti prezentovaly, byl většinou vhodný, a děti proto měly
možnost pracovat na osobité výpovědi. Ocenění získalo pět dětí.
Porota ocenila například zajímavý výběr textů, osobitou výpověď
recitátora, zaujetí, s jakým děti text prezentovaly, či technickou
kvalitu projevu. Nejvíce svým vystoupením porotu zaujal Tomáš
Hučín (Miloš Kratochvíl: Mák a projímadlo) ze ZŠ a MŠ Osek
n. Bečvou a Martin Šmehlík (Miloš Kratochvíl: Smůla s čápem) ze
ZŠ a MŠ Hoštejn. Ti byli vybráni k postupu na celostátní přehlídku.
Vystoupení obou recitátorů byla velmi živá a bylo vidět, že je text
baví a rozumí mu. Před vyhlášením výsledků porota zhodnotila
recitační soutěž, pojmenovala nejčastější chyby, kterých se recitátoři
dopouštěli. A pochválila to, co se dětem povedlo. Pro děti, které měly
zájem, porotkyně rozebraly jejich vystoupení podrobněji. Ocenění
recitátoři byli odměněni za svou práci a vystoupení knihou.

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
OLOMOUC, ZUŠ ŽEROTÍN, 11. 4. 2018

Ivana Němečková

3. kategorie
V 3. kategorii zasedli za „lektorské pultíky“ Hana Šprynarová,
Magda Strejčková a Vladislav Kracík. Lektoři ocenili vyváženost
ve výkonech recitátorů, které hodnotili jako zajímavé recitátorské
osobnosti (celková zaujatost recitátorů textem, jejich naladění na
danou poetiku a vystavěnost přednesu převážila nad některými
řečovými nedostatky). V repertoáru převažovaly prózy, poezie
byla často nevhodně vybraná – pod věk. Během přehlídky vládla
ve 3. kategorii pěkná, uvolněná atmosféra, děti se o přestávce na
sebe napojily, hrály hry a brnkaly na piano. A největší nedostatky?
U některých recitátorů nebylo zřejmé, proč si daný text vybrali, dále
pak ukázky z knihy měly slabou pointu. K postupu na celostátní
přehlídku byli vybráni Zuzana Matušková ze ZUŠ Javorník (Helena
Malířová: Růžový monolog; Diane di Prima: Noční můra)
a Jakub Zelený ze ZŠ Šumperk, Dr. Beneše 1 (Jan Werich: František
Nebojsa; Emanuel Frynta: Óda na lelky).
Hana Šprynarová

1. kategorie
Nejmladší recitátoři zahájili krajské setkání seminářem
s lektorkou Zuzkou Vodičkovou. Po seznámení je čekaly rozehřívací
hry, rozmluvení i skotačení při písničce. Na závěr se potkali s další
členkou lektorské trojice Alenou Palarčíkovou a vyzkoušeli si
pódium v sále, kde po přestávce začalo jejich vystoupení. Představilo
se při něm 22 dětí a většina z nich si svoje vystoupení užila. A tak
u každého z nich mohly lektorky, které do trojice doplnila Jan
Turčanová, něco pochválit, ať už to byl dobrý výběr textu, technická
kvalita projevu, osobitost recitátora či jeho výpovědi. Nejvíce z toho
se propojilo u jedenácti dětí a ty pak za svůj výkon získaly ocenění.
Nejlepší vystoupení předvedla Anička Kofroňová ze ZŠ Mikulovice,
která s velkou chutí a smyslem pro humor interpretovala pohádku
Kouzelné koště od Aloise Mikulky. Text si sama vybrala z knížky,
co získala na loňské krajské recitační soutěži spolu s oceněním.
Také letos si mohla vybrat knihu společně s dalšími, nejosobitějšími
recitátory - Lukášem Foitem (J. Holub: Kolik váží Matylda)
a Matyldou Neusar (P. Šrut: Jací jsou jaci). Knížku si k diplomu
přidali také Theodor Šehofer a Petr Vymazal. Před vyhlášením
výsledků lektorky probraly stručně problematiku přípravy přednesu,
pojmenovaly nejčastější chybky, kterých se recitátoři dopouštěli.
Všem dětem se dostalo nějaké konkrétní pochvaly, těm, co měly
zájem, později i podrobnějšího rozboru vystoupení. A tak některé
děti odjížděly natěšené na další vystupování a někomu se možná
i přes pochvalu zaleskla slzička v oku, protože ocenění s diplomem
nebo dokonce s knížkou je vždycky víc než jen slovní ocenění. Teď už
nezbývá než se těšit na to, s čím nejroztomilejší recitátoři dorazí na
přehlídku příští.
Alena Palarčíková

2. kategorie
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4. kategorie
Recitační vystoupení 21 dětí ze 4. kategorie krajského kola
Olomouckého kraje plynula bez mimořádných vzruchů. Lektorská
skupinka ve složení Ema Zámečníková, Zuzana Nováková a Jana
Posníková nezaznamenala žádný mimořádně kvalitní, ale ani zcela
nevydařený přednes. I když některé děti k těmto hodnocením,
jednomu i druhému, neměly daleko. V prvém případě si například
neporadily se zvláštní formou textu (např. Marie Jančíková
- O. D. West: Pavouk a moucha) či nezvládly náročnou bajku
I. A. Krylova Studovaný lev (Stela Luisa Dieguezová). Nebo po
vynikajícím vystoupení v prvním kole ve druhém textu nepředvedly
nic dalšího - vybraly si text podobného založení. U některých
textů bychom nepředpokládali uvěřitelné sdělení (např. Halina
Pawlovská: Zoufalé ženy dělají zoufalé věci), ale recitátorka Stela
Luisa Dieguezová dokázala naplnit obsah textu a sdělit ho přirozeně,
po svém. A i u vystoupení, která se hodnotila jako nejhorší, bylo
možné vysledovat osobité zaujetí, touhu po sdělení. Jako by děti
věděly, o čem mluví, vše však ztroskotalo na nezvládnutí výrazových
prostředků. Důvodů by se našlo mnoho – nejasnosti v uchopení
tématu (proč text říkám), v nevyjádření vztahu recitátora k obsahu
textu – k tématu, příběhu, k postavám, v nepojmenování postoje
vypravěče (kdo vypráví), mnohdy byl potřebný nadhled (Jan Werich:
O orlech a hovniválech, recitátorka Petra Holubová) a zejména, a to
se objevovalo v této kategorii velmi často, naprosto chyběla snaha
o vystavění recitačního výkonu. Někdy zradila mluvní technika, od
povoleného držení těla až po nedbalou artikulaci. Převládaly dlouhé,
prozaické texty, poezie se objevila velmi sporadicky, ale zazněly však
i zajímavé, neznámé úryvky či povídky.
Přehlídka probíhala v příjemném sálku ZUŠ Žerotín, organizátory
nutno pochválit, snad jen to, že pro rozborový seminář nebyl vytvořen
dostatečný klid. Všichni účastníci projevovali mimořádnou vstřícnost
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a zájem nejen o samotný přednes recitátorů, ale i o hodnocení,
a to i v případě, že nebyli vyhodnoceni. O to zarážející se zdál
odchod některých pedagožek doprovázejících recitátory (bez
udání pochopitelného důvodu) před vyhodnocením a rozborovým
seminářem. Děti tak byly ošizeny o potěšení z předání ocenění
i postupujících diplomů a o rady pro další práci s textem.
Ema Zámečníková

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
PODĚS OLOMOUC, 14.–15. 4. ZUŠ ŽEROTÍN
Čtrnáctý ročník krajské dětské divadelní přehlídky Poděs proběhl
o víkendu 14. a 15. 4. 2018 v prostorách ZUŠ Žerotín v Olomouci. Sešlo
se deset divadelních souborů (+1 inspirativní), údajně na 120 malých
nadšených divadelníků, proběhly workshopy s dětmi i smysluplné
rozborové diskuse vedoucích s lektorskou trojkou: Jakubem Hulákem,
Vladimírem Kracíkem (režisérem olomouckého divadla Tramtárie)
a mojí maličkostí, Emou Zámečníkovou. Posledně jmenovaní měli
za úkol z přehlídky vybrat nejlepší inscenace, jednu poslat a další
doporučit na celostátní Dětskou scénu 2018.
Musím uznat, že se zcela naplnila slova pořadatelů z pozvánky
na Poděs: „Ale především tenhle víkend bude jako vždy o inspiraci
a radosti, kterou může dětské divadlo přinést malým i velkým.“ Zdálo
se mi, že každý, kdo se na přípravě podílel, dokazoval, že uvedené věty
nejsou jen zvací frází:
1. Perfektní manažerské a organizační zajištění – málokde jsem
se setkala s tak velkým počtem sponzorů (např. každý účastník
obdržel tašku plnou darů, včetně trička + jiné radosti ze sponzorů
plynoucích). Zřejmě zde uplatnili své zkušenosti pracovníci Sdružení
D Olomouc, které je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním
pilířem jsou interaktivní prožitkové programy pro děti předškolního
a školního věku a studenty středních škol. Od roku 2012 toto sdružení
provozuje také vlastní prostor – Dramacentrum. Programy realizuje
také přímo ve školách.
2. Řízení průběhu dobře sestaveného náročného programu, kdy
vše klapalo jako hodinky, přitom bez nervozity, zmatků a soutěživé
nevraživosti.
3. Nenásilné vytváření pohodové atmosféry – konferenciéři, dětští
i dospělí, rozzářené děti vybíhající z dílen (těch jsem se samozřejmě
neúčastnila, ale děti jsem viděla), levné mňamky a vlídná obsluha
v improvizovaném bufíku. A snad i my, lektoři, spolu s naší tajemnicí
Ivou Němečkovou, jsme k celkové náladě přispěli, neboť i naše
rozhovory s vedoucími snad nikomu náladu nezkazily.
Pokud bych měla zhodnotit úroveň této přehlídky dětského
divadla po odborné stránce, tak jako klidnou hladinu nezvlněnou
ani mimořádnými propady, ani výjimečnou kvalitou. Pravda, při
hodnocení dětských představení beru zřetel na celkový proces
práce s dětmi: pedagogické možnosti a cíle, podmínky, za kterých
je inscenace tvořena, zda soubor žije na venkově či ve městě, jakou
má vedoucí zkušenost a talent (umělecký i pedagogický) a na další
mnohé okolnosti, které ovlivní nejen život souboru, ale i podobu
inscenací. Pokud bych však na toto všechno zapomněla a posuzovala
představení jako divák, tak bych zřejmě některá vystoupení hodnotila
jako nehotová, jiná jako povrchní a přímočaře doslovná a zatoužila
po silném diváckém zážitku. Ale takto to neumím, se svými
dlouholetými zkušenostmi z vedení dětských souborů nedokážu
posuzovat pouze a jen divadelní představení. A proto jsem také byla
spokojená, neboť snad každý soubor se svým vedoucím předvedl na
Poděsu přiměřený, upřímně míněný výsledek svého úsilí o podobu své
inscenace.
Nuže, co jsme viděli a o čem se mluvilo:
PVDramík při ZUŠ V. Ambrose Prostějov, Roald Dahl:
Matylda
Soubor vede zkušená a úspěšná vedoucí, herečka Jana
Turčanová. Zvolila tematicky zajímavou předlohu o dívce, které její
mimořádnost způsobuje problémy. Zřejmě náročná dramatizace
většího celku nevyznívala přehledně, naopak spíše zmatečně. Děti
č ísl o 0 – 8 .6.2 018

byly evidentně na jevišti jako doma, přirozené a uvolněné – možná
až příliš. Zdálo se, že je příběh poněkud nezajímá, ožily nejvíce při
scéně ze školy, kdy si žáci přeříkávají limeriky, které si poněkud
„zhanáčtily“, ale tato epizoda se odehrála mimo vyprávění příběhu,
nepřispěla k jeho sdělení. Děti jako by nevěděly, o čem hrát. Na jevišti
nevznikaly situace, ve kterých by se našly. Při rozborovém semináři
vysvitlo, že představení děti hrají již delší dobu, chuť sdělovat již
zřejmě vyprchala.
DS Pískající vršky, ZUŠ Mohelnice, Emer Stamp: Čuníkův
supertajný deník
Soubor menších dětí působil velmi sehraně a přirozeně, děti
téměř vždy sdělně a funkčně vyprávěly příběh o čuníkovi, který
miluje svého sedláka, ale ten ho samozřejmě chová jen proto, aby
ho zabil a snědl. Vše dobře dopadne, sedlák se stane vegetariánem
a čuník je zachráněn. Představení bavilo publikum všemi možnými
inscenačními prostředky, bylo vystavěné a promyšlené od začátku
až do konce. Ne vždy sice vyšla pointa situací, někde bylo něčeho
moc, někde něco málo chybělo, ale představení lze zařadit k tomu
nejlepšímu, co jsme na přehlídce viděli. Jen samotnou předlohu
pro svůj sentiment a seriálovou podbízivost nelze považovat za
kvalitní dětskou literaturu, to ovšem záleží na individuálním vkusu.
Každopádně při nahlédnutí do knížky musím ocenit práci vedoucí
Martiny Kolářové i souboru, který lehké kýčovitosti nepodlehl
a vlastně předal publiku předlohu povýšenou v její kvalitě.
Dramaťák Libavské komety, Libavá, Ivona Březinová: Zavřené
dveře
Sympatický soubor starších dětí pod vedením Moniky Nové
předvedl na přehlídce nahlédnutí do své práce s hororovou
předlohou. Jejich snaha a mimořádné zaujetí sice vytvořilo potřebnou
atmosféru, leč inscenačně působil celek nedodělaně a nefunkčně,
snad vinou nezkušenosti v používání divadelních prostředků, které se
pro převedení této náročné předlohy nepodařilo nalézt. Soustředění
dětí a jejich touha po sdělení dokázaly však publikum zcela upoutat
a zaujmout.
Dramatický kroužek při ZŠ Osecká, Lipník nad Bečvou,
Markéta Dujsíková: O Jírovi a Johance
Na zcela jiném principu než předcházející soubor zřejmě pracuje
dramatický kroužek ze ZŠ Osecká z Lipníku nad Bečvou. Vedoucí,
a též autorka či upravovatelka pohádky, dlouhá léta spolupracovala
s místním tradičním ochotnickým souborem a podobně i vede
děti. Napsala scénář, rodiče a prarodiče ušili kostýmy, děti se
naučily textíky a zkoušelo se. Herci spíše jen publiku deklamovali
jednotlivé repliky, děti se na jevišti nevnímaly, spíše jen pečlivě
vykonávaly zadaný úkol. Celek však působil starobyle mile, děti (až
na představitelku Dory, která se pitvořila) přirozeně a s nadšením
odříkávaly své textíky, příběh byl odvyprávěn, takže s uvědoměním
si za jakých okolností představeníčko vznikalo, mohu je do jisté míry
přijmout.
Partička, soubor dramatické výchovy při ZŠ nám.
Míru, Kojetín, Tereza Kratochvílová: O vznešené ježibabě;
O princezně, která tancovala s čertem
Zato přijmout výstupy souboru z Kojetína jsem měla problém,
a zřejmě nejen já. Starší děti, šikovné, které by jistě přivítaly
tematicky vhodnější východiska, než ujeté pohádky, se chovaly na
jevišti neobratně, jakoby na něm nechtěly být, styděly se. Některé
momenty působily až lascivně a hrubě. Soubor pracoval na výstupech
velmi krátkou dobu, motivací jim byla účast na přehlídce, zřejmě
nikoliv samotné představení.
DS Na větvi, ZUŠ Zábřeh, Siléne Edgarová, Paul Beorn: 14-14
Přátelství napříč staletími
Účastníci přehlídky téměř bez dechu sledovali představení, které
přivezla se svým souborem Pavla Schönová. Dva stejně staří chlapci,
jeden z roku 1914 a druhý 2014 si dopisují, přičemž ten z naší doby ví,
že vesnice jeho kamaráda bude srovnána se zemí. Silný námět, avšak
velmi náročná předloha. Souboru se podařilo do jisté míry převést
na jeviště něco ze složitého příběhu, narážel však na nezkušenost
v používání divadelních prostředků a možná ho tlačil i čas, nestačil
inscenaci dokončit do podoby, ve které ji chtěl mít. Některé důležité
momenty příběhu zapadly, byly jen řečeny, nevyplynuly ze situací
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a okolností apod. Přesto, jak bylo napsáno, publikum představení
přijalo, zásluhu na tomto úspěchu měli i oba hlavní představitelé, své
postavy předávali velmi přirozeně a sdělně.
DS Partička ze Žabokudel při ZUŠ V. Ambrose, Prostějov; Jiří
Holub, Hana Šprynarová: Jak sezbavit mstivý Soni
Pro svůj prostějovský soubor menších dětí, převážně holčičí,
zvolila zkušená Hana Šprynarová několik epizod z často i mezi
recitátory oblíbené knížky. A zřejmě udělala dobře, děti se
s postavami a s nabídnutými situacemi zcela ztotožnily, hrály
s velkou energií, která však měla smysl a kázeň. Jednotlivé scény byly
až na výjimky velmi dobře vypointovány, střihy přesné, fungující.
Představení soubor přivezl jako nové, téměř premiérové, tudíž
některé scény, a bylo jich skutečně málo, čekají ještě na dotvoření.
Dětská divadelní skupina Mimoni při MĚKS Kojetín, na
motivy Jana Wericha: LAKOMÁ BARKA
S obrovskou razancí vnikl na jeviště s masopustním rejem
soubor z Kojetína. Pro něho malé jeviště zaplnil do posledního místa
malovanými kulisami, děti různého věku byly oděny do detailu
vypracovanými kostýmy, oblečení někdy doplňovalo pomalování
obličeje, děti používaly pečlivě vyrobené rekvizity, žádná věc
nechyběla, to vše doprovázel na harmoniku hrající režisér, autor
scénáře, výtvarník scény (inspirován loutkovou Lakomou Barkou)
a vedoucí souboru Milan Zahradník (o vedení se dělí s Janou
Novákovou). Postavy prostých lidí mluvili hanáckým nářečím, pan
učitel ovšem spisovně (to by Werich kókal). Všichni kolem jsou
šťastní, publikum jásá. Některé písničky jsou příliš dlouhé, někdy
zdržuje i zbytečná popisnost, kdy se jednání mluvně popíše, udělá
a znova popíše, při některých situacích jakoby došly divadelní nápady
(koukání Barky k učitelovým), kterými jinak představení jen hýří.
Děti při tom všem humbuku jednají přirozeně, jen občas se objeví
zbytečná manýra či pitvoření. Při rozborovém semináři oba vedoucí
velmi vstřícně přistupovali k hodnocení. Bylo jasné, že svůj soubor
milují, a že jej chtějí vést sice po svém a s ohledem na region, ve
kterém všichni žijí, ale s respektováním zásad zdravého dětského
divadla.
DS My jsme všechno, jenom ne kuře na paprice, ZUŠ
Mohelnice, Richard Hughes, kolektiv souboru: Gertruda
S neobyčejně zajímavou, ale náročnou předlohou od finského
autora se potýkal soubor s tímto dlouhým názvem. Starší děti,
evidentně vybavené a zkušené, soustředěně vytvářely spíš jevištní
obrazy než situace, nesdělovaly příběh. A ten byl velmi zajímavý,
hororově atmosférotvorný – zahozená panenka se mstí své
holčičce. Zřejmě velmi obsáhlá předloha zmátla soubor tak, že se
jim nepodařilo sdělit publiku její důležité momenty, a to zejména
v expozici. Pak jsme vnímali spíše jen atmosféru vytvořenou
rozmanitými divadelními prostředky, ale příběh nikoliv. Čili zajímavý,
působivý, ale nečitelný výsledek.
PVDramec při ZUŠ V. Ambrose, Prostějov, kolektiv souboru
Divadelní automat
S překvapením jsem četla v programu titul tohoto představení,
zprvu jsem se domnívala, že se jedná o inspirativní představení.
Viděla jsem je totiž v Prostějově na krajské postupové přehlídce na
Mladou scénu, kam byl soubor doporučen. Ale bylo nám vedoucí
Janou Turčanovou vysvětleno, že vzhledem k věkovému složení
se může soubor ucházet i o postup na DS. Samozřejmě jsem se
neubránila srovnání, což pro představení v Olomouci nedopadlo
příznivě. Základem je jednoduché schéma, kdy divadelní automat
rozjíždějí dva baviči penězi vybranými od publika. Automat se
rozjede a hraje na přání publika různé žánry, od westernu po
Shakespeara. V Prostějově se hrálo za denního světla, s dospělým,
nebo téměř dospělým publikem, představení působilo hravě, zejména
v improvizovaných, nebo částečně improvizovaných scénách. Baviči
si vůbec nebyli jisti, jejich manipulacím se publikum smálo, byli
to přirození „truhlíci“. V Olomouci, na vyšším jevišti s oponou,
s tmou v hledišti, kde bylo převážně dětské publikum, které většině
vtipů nerozumělo, bylo vzájemné vnímání jeviště – hlediště od
prostějovského dosti odlišné, vlastně téměř žádné. To vedlo ze
strany jeviště k podbízení se, zejména oněch bavičů, k přehrávání
a pitvoření, tím víc, čím víc publikum mlčelo. Tato zkušenost
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potvrzuje, že když má inscenace hlubší sdělení, se kterým soubor
souzní, kdy nejde jen o to, podbízivě pobavit a rozesmát publikum,
nepůsobí představení lacině, i když se tzv. nepovede.
Lektorská trojka rozhodla, a velmi se shodla, že nebude na
celostátní DS žádnou inscenaci doporučovat k přímému postupu.
Doporučeny do širšího výběru byly tři inscenace: Čuníkův
supertajný deník, Jak se zbavit mstivý Soni a 14-14 přátelství napříč
staletími. Dále se trojka rozhodla ocenit vedoucí Moniku Novou za
práci se souborem při tvorbě inscenace Zavřené dveře a soubor
Mimoni za energii vloženou do inscenace Lakomá Barka.
Ema Zámečníková
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MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
OSTRAVA, SVČ KORUNKA, 13. 4. 2018
Tak jako již mnoho let tradiční Krajské kolo dětské recitace ve
všech pěti kategoriích proběhlo v pátek 13. 4. 2018 v prostorách
SVČ Korunka, Ostrava – Mariánské Hory. Hlavním pořadatelem
a organizátorem byla, zase tradičně, Helena Skálová za pomocí další
kolegyň z Korunky. Do lektorského sboru jsme nakonec zbyli jen
my tři: Lenka Sedláčková, herečka DLO a učitelka na LDO ZUŠ,
Eva Dusová, učitelka LDO ZUŠ a Saša Rychecký, vedoucí souboru
ZDIVIDLA Ostrava a učitel LDO ZUŠ. Další potencionálně možní
a oslovení nemohli – hráli, nebo byli v porotě Krajské přehlídky
dětského divadla Lokálka v LDO ve stejném termínu.
Celá přehlídka měla vysokou úroveň. Jak po stránce organizace
(tradičně), ale i vystoupení všech přednášejících. Nikdo nebyl horší,
než dobrý, mnozí byli výborní, vybraní byli vynikající. Vstřícná
atmosféra. Veškeré technické zabezpečení, to všechno umocnilo
slavnostní pocit, který si snad všichni zúčastnění odnášejí domů,
ať už vystupující, či jejich rodiče, učitelky – prostě dospělí. Plný
sál na všechny kategorie svědčí o velikém zájmu všech přišedších
a hledivších…
Nultá kategorie překvapila svou vyrovnaností a kvalitou.
Z osmi vystupujících vystoupili jasně do popředí Kryštof Hrbáč
– O nezvedených kůzlatech Františka Hrubína, Martin Pudich –
Jak Honza vyhrál nad čertem Michala Černíka a Matěj Bohanus –
Perníková chaloupka Františka Hrubína. Bylo těžké vybrat, ale ti tři
byli jasní. Přirození, vyprávějící, s dobrou technikou přednesu…
V prvé kategorii vystoupilo 12 postoupivších z předešlých kol
+ jeden náhradník, který ovšem nebyl zařazen do soutěže. Zase
jsme ocenili vysokou úroveň, skvělou práci s dětmi, jazyk a vědomí
toho, o čem přednášejí. Nakonec byli oceněni: Anička Bernardová
– Kdybych já byla dospělá Evy Janikovsky za přirozený projev,
naprosto uvolněný, i skvělý výběr textu a jeho sdělení. Anička
rozsvítila svou přítomností hlediště – a i když zrovna zapršelo,
přinesla nám v sobě sluníčko. James Waren Honců je už trochu
fenomén našich přehlídek. Ví vždy, co si vybere za text a proč, a umí
ho dokonale sdělit. Je to nejen recitátor, ale vypravěč i herec. Jak
pomalu dorůstá, tak rychle roste… Natali Šoltysová – Zapomětlivý
Lubomíra Feldeka má zaděláno na mnohé úspěchy v dalších letech.
Jen těžko by ji někdo nevybral k ocenění…!
Ve druhé kategorii už jde o postup – a paradoxně tady byla
úroveň rozpačitá – relativně, to v porovnání s mladšími. Je to o věku,
kdy se děti hledají… Ale ocenění převyšovali ty ostatní o dost, a to byli
všichni hodně dobří…
Naprosto jednoznačně jsme nominovali na postup Elišku
Semančíkovou – Jak chtěla žába spolknout slunce Jaroslava
Hutky. Nejen za skvělý výběr textu, se kterým se ztotožnila, byl o
ní, pro ni, ale uměla ho sdělit. Technicky výborná, ale hlavní pro nás
bylo to sdělení tématu… Další postupující je Viktorie Smolíková
– Ostrov pro šest tisíc budíků Miloše Macourka. Velmi zaujatě
a výrazně text vypráví, drží všechny v napětí až do konce a umí udělat
krásnou tečku – škrtala hodně a moc dobře, přesně pro své možnosti.
Ocenili jsme i Jakuba Frömmela – Výchovně vzdělávací bonbóny
č ísl o 0 – 8 .6.2 018

Gianni Rodari, nejen za skvělý výběr a interpretaci textu, ale i za
schopnost nadhledu… A ocenit jsme museli i Boženu Lednickou –
O pejsku Ťapovi Jana Skácela za citlivý a velmi sdělný projev, skvělý
výběr, pochopení a sdělení textu osobitou interpretací…
Po polední pauze přišla třetí kategorie. To bývá vždy největší
problém, je to věk, kdy se děti hledají a zatím ještě mnohdy neví,
co a proč chtějí. O to větší radost byla sledovat vystupující, protože
většina z nich to vše už ví! Je nutno vzdát obdiv všem těm, kteří je
připracovali, kteří s dětmi pracují. Všichni víme, kolik práce za tím
vším je!
Vystoupilo zase dvanáct uchazečů o postup a jeden náhradník.
Nechali jsme vždy vystoupit i přišedší náhradníky, aby si užili
atmosféry a aby měli radost. Je to jen o čase a měli jsme pocit, že
v tomto svátku recitace nemůžeme jinak…!
Tady ovšem nastal problém. Jako náhradníka nám poslali
z Havířova Jiřího Semančíka. Tento chlapec naprosto „převálcoval“
všechny ostatní, byl o tři levely výše, a naprosto jsme nepochopili
v porotě, proč nepostoupil v Havířově z prvého místa. Když obě
postupující byly daleko za jeho přednesem, schopnostmi. Snad proto,
že to bylo více divadlo? Dnes, kdy se ona kritéria rozvolňují, a jde
především o sdělení, ale i o techniku, výraz – nechápeme. Bohužel
nám propozice neumožňují náhradníka přímo nominovat. Ale – je
to o úrovni a kompetentnosti poroty v Havířově… Jirka, i kdyby byl
daleko horší než dnes (a že jeho vystoupení snad nemělo chybu,
bylo o jasném sdělení tématu, bylo o herectví, talentu, technice…),
musel by jednoznačně vyhrát. Takže jsme ho doporučili alespoň jako
náhradníka.
Nakonec jsme k postupu na celostátní přehlídku nominovali
Petru Nešutovou – Škola Soni Pavelkové. Text přesně pro ni, byla
přirozená, uvolněná, sdělující, držela nás v napětí až do konce, který
ještě uměla akcentovat. A dále pak Filipa Szemlu – Malý Alenáš
Ivana Vyskočila. Velmi dobře si dokázal poradit s tím složitým
a nonsensovým textem, a jakmile ubere na důrazech a bude si s tím
hrát, nebude patetický tam, kde je na místě spíše lehkost, naučí se
pauzy, aby divákům došla slovní spojení a hrátky s češtinou, bude
moc dobrý.
Od čtvrté kategorie očekáváme především sdělení tématu,
ztotožnění se s tím, co přednášejí. Techniku řeči, přesvědčivost,
uvolněnost a pravdivost, Jsou to přece jen už skoro dospělí lidé…
Zároveň ale je to věk hledání vlastní identity. Ne, že bychom se toho
všeho nedočkali. Rozhodně nebyl jediný výkon pod úroveň…! Opět
jsme viděli dvanáct skvělých vystoupení a jen s obtížemi jsme vybírali
oceněné.
Nakonec ocenění poroty a doporučení jako náhradník získala
Petra Kváčalová – Punčocháče Julie Válkové. Přednášející je
velice vyspělá mentálně a umí si s textem pohrát, umí ho zahrát.
Postup získala Stella Fonioková – Štěně Kateřiny Lužné, a Svět
podle Berta Anderse Jakobssona. Je přirozená, uvolněná, hraje
si se slovy a jejich významy, je okouzlující. Na svém druhém textu
ale ještě musí hodně pracovat. Jednoznačně postupující pak byla
Lenka Hasmandová – neskutečně krutý a přitom krásný text Holka
z popelnice J. Wilsonové (tady stačí jen prohloubit vědomí každé
věty, každého slova toho krutého a přitom očišťujícího sdělení).
V textu Chtěla bych Jana Kašpara nás přesvědčila o své nominaci.
Stačí maličko – a obě věci budou neskutečně pravdivým sdělením.
A umí i ten nadhled, zkratku, znak. Krásný talent do budoucna…
Závěrem se chce říci: Byl to opravdu svátek! Potěšení a pohlazení
po duši! Moc děkujeme všichni za možnost si to zažít – a užít! Krásný
jara začátek…
Saša Rychecký
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PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
OSTRAVSKÁ LOKÁLKA, DIVADLO LOUTEK
OSTRAVA, 14. – 15. 4. 2018

Krajská přehlídka dětského divadla Dětská scéna 2018 Ostravská
Lokálka se uskutečnila ve dnech 13. a 14. dubna 2018 v Divadle loutek
v Ostravě. Pořadatelsky se přehlídky ujal THeatr Ludem pod vedením
Hany a Tomáše Volkmerových.
Organizačně byla přehlídka připravena na výborné úrovni.
Důstojné prostředí Divadla Loutek poskytlo dva rozdílné sály a
zázemí pro soubory, organizátory i lektory, pro děti byly připraveny
hlasové rozcvičky a rozborové dílny, pro vedoucí dostatečný čas pro
rozhovory s lektorským sborem (Václav Klemens, Hana Cisovská,
Radek Marušák). Bylo zajištěno i ubytování pro soubory, které
se chtěly přehlídky zúčastnit po oba dny, a večerní inspirativní
program v Divadle Loutek. Přehlídka proběhla ve velmi příjemné
atmosféře, organizátorům se podařilo vytvořit nesoutěžní, přátelské
a podporující prostředí.
Přehlídky se zúčastnilo 11 souborů rozdílné úrovně a míry
zkušeností. Na přímý postup byla navržena inscenace Babičko,
povídej něco … dětského divadelního souboru DěS z Ostravy.
Loutková inscenace vychází hororových příběhů pro děti, které jsou
rámovány stylizovanými promluvami aktérů, odkazujícími diváka do
světa vztahů dětí a dospělých. Nejasnost rámce a jasnější zdůvodnění,
proč samy děti tyto horory chtějí slyšet a kdo je tedy pro ně postava
Babičky, byly jedinými zásadními výtkami – představení bylo ukázkou
výborné loutkářské práce, jevištní energie, nápaditosti, zaujatosti dětí
o téma, příběh, hru. Jevištní prostředky i významy gradují, divák je
napínán, jak se přes jednotlivé příběhy promění základní vztah dětí
a babičky…
Do širšího výběru na postup na celostátní přehlídku Dětská
scéna byla navržena inscenace Sněhová královna DS Jitřenka
z Opavy. Náročné předlohy se soubor ujal se ctí. Předloha je
zdramatizována účelně, dětem jsou nabídnuty jevištní prostředky,
které zvládají velmi dovedně, soubor pracuje s jevištní metaforou,
úspornými, ale funkčními scénografických prvky, představení drží
tvar… Problémem představení byl zejména fakt, že se v pestrosti
jednotlivých situací a scén vytratilo základní téma předlohy, závěr
příběhu tak nechává diváka poněkud chladným. Temporytmu
představení neprospěla ani mnohost odchodů a velký prostor, na
který nebyl soubor zvyklý.
Druhým souborem navrženým do širšího výběru Dětské
scény byl DS Semínka z Frýdlantu nad Ostravicí s recitačním
představením A.T.R.E.B.U.P. Jak už název napovídá, byl výběr
textů podřízen společnému tématu – puberta. Dětem je téma blízké,
z představení je cítit velká osobní účast, zaujatost, energie. Vedoucí
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nabídla souboru zajímavý prostor pro jevištní hru s texty – uklizený
prostor vymezený velkými archy papíru se hrou proměňuje v chaos
a nepořádek, který je metaforickým vyjádřením zmatku, který toto
období přináší. Tento typ jevištního uchopení poezie má určitá
objektivní úskalí: v mnohosti textů se ne vždy podaří najít jevištní
prostředky, které text podpoří nebo dokonce povýší; ne všichni
recitátoři mají stejné dovednosti a kvalita interpretace jednotlivých
textů je kolísavá. Obě tato úskalí představení provázela, i když je
třeba konstatovat, že soubor s nimi bojoval se ctí a důstojně.
K dalším inscenacím už jen stručné komentáře:
Soubor Malíšci z Ostravy – Hrabůvky vystoupil Andersenovým
Sviňáčkem v dramatizaci D. Svozilové. Pro soubor to jsou začátky
tvorby, děti jsou ještě na jevišti bezradné, nevytvářejí vztahy, situace.
Oceněníhodná je snaha vedoucí souboru nabídnout dětem kvalitní
předlohu pro jevištní tvarování. DS ZATÍMnijak z Ostravy –
Mariánských hor v představení Filea, aneb rodinná láska nabídl
zajímavý jevištní prostředek – příběh je sdělován beze slov, stínohrou.
Ta byla zvládnuta čistě, srozumitelně a zručně, příběh sám byl však
velmi schematický, sentimentální.
Rebelové z Nového Jičína se rozhodli zpracovat vlastní příběh
vycházející z jejich souborové zkušenosti. Sympatická byla snaha
vypořádat se s náročnou situací v souboru s nadhledem, na inscenaci
se však projevilo to, že si ji soubor dětí ve věku 12 let vytvářel z velké
části sám – příběh provázely nejasnosti, nelogičnosti, i když základní
situace – jak pomocí stroje času pozměnit minulost a zabránit tak
odchodu vedoucí souboru – nabízela velmi zajímavé možnosti
jevištní hry.
Děti souboru Vrchňáček z Opavy zaujaly v představní Krysáci
zejména suverénní hrou a jistotou na jevišti a smyslem pro humor.
Žáčkův text tak povýšili na milé představení, které sice trpí mnoha
dramaturgickými nepřesnostmi a nejasností tématu, potěší však
radostí ze hry a laskavým humorem. Silné téma smutků se snažil
zpracovat soubor Děcouři z Třince v představení Odsmutnění.
Inscenace zaujala scénografickým prvkem, znázorňujícím smutek
(pružná látka, která se různým způsobem dostávala na toho, kdo
smutní), jinak však představení klouzalo tematicky po povrchu,
nabízelo schematická, někdy nepravdivá nebo obtížně přijatelná
řešení situací.
Soubor PeŘINy z Nového Jičína vystoupil s představením Posel
hydrometeorologického ústavu. Sympatické na představní, které
trpělo mnoha nejasnostmi, nepřehledností příběhu a situací, bylo
zejména to, že bylo autorským dílem jednoho z členů souboru. Diváci
přehlídky tak mohli zhlédnout první kroky možného budoucího
divadelního tvůrce… Kroky sice v mnohém nejisté, ale odvážné…
Přehlídku zakončilo drobné recitační vystoupení souboru V.E.M.
3 rohlíky z Karviné odkazují se v názvu Šrutoror k autorskému
zdroji. Na krátké ploše soubor zaujal originálností jevištního
uchopení i kvalitou interpretace a připravil tak přehlídce důstojnou
tečku.
Ostravská Lokálka nabídla dva dny divadelní inspirace v milém,
přátelském a divadelně velmi vstřícném prostředí. Byla ukázkou
nalezení důstojného prostorového, organizačního, lidského zázemí
pro setkání dětí a jejich pedagogů. Nalezení místa, jaké si takovéto
přehlídky zaslouží…
Radek Marušák
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PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ RECITACE
REDUTA, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 17. 4. 2018

Interpreti s nimi předvedli, jak umí vystihnout jejich obsah a
podchytit jejich humorné či vážné vyznění. Méně vybírané básnické
texty (J. La Fontaine – Jelen, J. Hnazlík – Konec modrého ptáčka,
Shaun Tan – Vzdálený déšť, S. Silverstein – Škeble) pojali interpreti
jako výzvu a hodně se zde ukázalo, jak si umí s textem pohrát tak, aby
zaujal posluchače.
Jan Jakub Šipka (K. Čapek – Vynálezce) a Gabriela Hašpicová
(E. Lear – Sovák a Micinka) předvedli dva nejpozoruhodnější
výkony, při kterých využili všech nabídnutých zvláštností textu
a potrhli je svým laskavým a přirozeným projevem. A proto si právem
zasloužili i nominaci do celostátního kola.
Lektorský sbor, který posuzoval I. a 2. kategorii recitátorů,
pracoval ve složení Vítězslava Trávníčková (Veselí nad Moravou),
Tomáš Doležal (Brno), a Silvie Młynarczyková (Karviná).
Tom Doležal
2. a 4. kategorie
Ve druhé kategorii vystoupilo 8 děvčat a 3 chlapci,m ve čtvrté
pak 7 děvčat a 5 chlapců. Lektorský sbor: : Lenka Sasínová (Uherské
Hradiště), Irena Vacková (Slovácké divadlo UH),Olga Pernická (
Valašské Meziříčí).
Znatelné rozdíly byly patrny, pokud soutěžícího připravoval učitel
ve škole, nebo z literárně dramatického oboru ZUŠ - sebevětší talent
bez odborného vedení zapadl v davu.
Soutěžící ve druhé kategorii stále ještě hledají položení hlasu
a často se stávalo, že hlasový projev nekorespondoval s textem nepochopení textu.
Ve čtvrté kategorii už jsou recitátoři ostřílení a sebevědomí, tady
bývá spíše na škodu přílišná dramatičnost až patos.
Přesto většina výstupů dětí měla vysokou úroveň jejich recitace
byla kultivovaná a bez zásadních pochybení.
Lenka Sasínová

PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
KULTURNÍ DŮM VÉSKY UHERSKÉ HRADIŠTĚ,
12. 4. 2018
2012_deti_black
Pro uspořádání
letošní přehlídky dětské sólového přednesu
3. kraje,
cervna se
2012
16:32:39Martině Dörrové - vedoucí estetického
Zlínského
podařilo
oddělení Domu dětí a mládeže v Uherském Hradišti, zařídit
exkluzivní prostory místní nedávno krásně zrekonstruované Reduty.
Což přehlídce nabídlo nádech noblesy a elegance v barokním rouchu
šitý na míru dětskému přednesu všech kategorií.
1. kategorie – nepostupová
Recitovalo 7 děvčat a 3 chlapci. Převládaly prozaické texty autorů:
J. Brukner, R. Goscinny, O. Hejná (3 x), A. Lobel, a další). V menší
míře vybrané texty básnické (J. Havel – Neposlušné koťátko, Z. Svěrák
– Rovnátka, I. Mušálková – Abeceda není věda) i ve spojení s poměrně
dobrou vybaveností interpretů nenabídly tolik osobitého, jako texty
prozaické.
Pozoruhodné výkony zde předvedli: Anežka Hanáková
(H. Pinknerová – Životní pouť brambory), která dokázala
u posluchačů vyvolat i chuťovou představu bramborového salátu
a Štěpán Omelka (R. Goscinny – Mikulášovy patálie: Lék), který
svým živým projevem dokázal bravurně vystihnout pointu vybraného
textu.
Slibné a vysoce kvalitní výkony, mnohdy už velmi zdatných
vypravěčů, v této zatím nepostupové kategorii jsou dobrým příslibem
do budoucna.
3. kategorie
I v této kategorii (9 děvčat, 3 chlapci) mezi prvními i druhými
texty převládaly úryvky prozaických textů (D. Clark, K. Čapek,
V. Čtvrtek, L. Eisenschimlová, E. Lear, E. Lokhartová, A. Mikulka,
D. Mrázková, J. Prévert, R. R. Russellová, K. Šiktanc, R. Třeštíková).

č ísl o 0 – 8 .6.2 018

Stalo se už příjemnou tradicí, že se v malém kulturním domě
v uherskohradišťských Véskách koná každý rok v jeden dubnový den
přehlídka dětských divadel místního kraje. Letos tomu tak bylo ve
středu 12. dubna. Zúčastnilo se jí šest dětských divadelních souborů
ze Zlína, Uherského Brodu, Kroměříže, Rožnova pod Radhoštěm,
Uherského Hradiště a Vsetína. Čím se tento rok přehlídka
vyznačovala a na čem se tříčlenný lektorský tým, ve složení Hana
Volkmerová, Tomáš Volkmer (oba Divadlo loutek Ostrava) a Tomáš
Doležal (SVČ Lužánky, Brno), shodl, byly kvalitní literární předlohy,
které si soubory k inscenování vybíraly. Dalším pojítkem byla také
převaha souborů složených z dětí, které s divadlem teprve začínají.
Přehlídku otevřeli žáci ze ZUŠ Zlín vlastní dramatizací literární
předlohy Daniely Fischerové: Pohoršovna. Dramatizace, která
vznikala dle slov vedoucí souboru Hany Markové na základě
rozehrávání situací z knihy, byla velmi zdařilá. Souboru se podařilo
vytvořit funkční a vygradovanou dramatickou strukturu. Soubor
teprve sbírá své první zkušenosti s vystupováním a hraním na jevišti,
což bylo patrné v nejistotě ve ztvárňování charakterů postav a jejich
proměnách v průběhu děje, v hlasovém projevu, gestech i výrazech.
Druhý soubor ze ZUŠ Uherský Brod si vybral k divadelnímu
zpracování dvě povídky Giny Ruck Pauquetové a uvedl je pod názvem
Malé nádraží. Text byl vybrán s ohledem na věk a vybavenost
dětských herců, pro které to bylo první vystoupení na jevišti a před
diváky. Mnohé situace v povídkách se dařilo souboru nápaditě
zdivadelnit, ale závěr druhé povídky se rozmělnil a „dvoreček“, kterým
soubor obě povídky zarámoval, se zdál jako nadbytečný a nefunkční.
Vedoucí souboru Roman Švehlík by rád k hotovým dvěma přidal
ještě povídku třetí.
Kolektivní recitaci přivezl na přehlídku Recitačního souboru
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z Gymnázia v Kroměříži, který si také vybral texty Daniely
Fischerové, tentokráte však šlo o poezii z knih Milión melounů
a Tetovaná teta. Vedoucí souboru Irena Procházková sdělila,
že teprve na textech začínají pracovat, což se také projevilo na
jevišti tím, že některé z básní v předvedeném pásmu byly zajímavě
a neotřele inscenovány a jiné ne. Recitaci doprovázela popisná gesta
a nejasný výklad básní, což se podepsalo na rozpačitém vyznění
celého pásma.
Další kvalitní literární předlohu od Martiny Drijverové: Sísa
Kyselá si vybral soubor 11 Herzů z Rožnova pod Radhoštěm a
inscenaci dal název Kamaráda poznáš ... v nouzi? Soubor si našel
v textu pro něj důležitá dvě témata, a to sofistikovanou pomstu a
zapšklost vůči spolužačce, která je rodiči neustále dávána za příklad.
Souboru se dařilo vést diváka především v tématu prvním, druhé se
ukázalo až v závěrečné situaci, což bylo vzhledem k rozsahu látky
málo. Potřebovali bychom jako diváci vědět více o ústřední postavě
Sísy, abychom pak dokázali přijmout náhlou změnu vztahu hlavního
protagonisty Honzy k ní.
Odpoledne jsme měli možnost vidět ještě dvě představení.
Skupinku dětí šesti až sedmiletých ze ZUŠ v Uherském Hradišti
s povídkou O sedmi trpaslících a ještě jednom navíc Zdeňka
K. Slabého a skupinu starších dětí ve věku okolo čtrnácti let
s táborovým příběhem končícím tragicky s názvem Noční bojovka
od Zuzany Frantové. Obě předlohy vybrány adekvátně vzhledem
k věku a vybavenosti dětských herců. V prvním případě se dětem
dařilo více rozehrávat situace a uvolnit se v hereckém projevu až v
druhé půli představení. Pro druhé představení soubor nastolil žánr
hororu až traileru a dostal tak diváky do napětí. Dějově se však
jednalo o smutný příběh nešťastné náhody, kdy se při noční bojovce
v lese vážně zraní jeden z účastníků. Jako nešťastnou náhodu to

však neberou ostatní účastníci, neboť ti záměrně způsobili, že
tento účastník sešel z cesty. Mají výčitky a kladou si za vinu vzniklé
neštěstí. Citlivé téma příběhu (pocit viny) a jeho forma (horor)
se nedařilo souboru umně propojit a vzájemně se tloukli. Civilní
výkony dětských herců nebyly zcela přesvědčivé a nekorespondovaly s
hororovým laděním celé inscenace.
Porota vzhledem k mnohým výše popsaným kvalitám
i nedostatkům udělila čtyři ocenění a vzhledem k nedokončenosti
všech uvedených inscenací nedoporučila žádnou z nich na
celostátní přehlídku dětského divadla Dětská scéna 2018 do
Svitav.
Cenu poroty obdržely:
- soubor ZUŠ Zlín Jižní svahy s inscenací Pohoršovna za
dramatizaci knihy Daniely Fischerové
- Divadelní soubor ZUŠ Uherský Brod s inscenací Malé nádraží
za divadelní ztvárnění povídek G. R. Pauquetové
- Recitační soubor Gymnázia Kroměříž za inscenovanou
poezii Daniely Fischerové v pásmu Malé rozhovory
- soubor 11HERZŮ z Rožnova pod Radhoštěm s inscenací
Kamaráda poznáš ... v nouzi? za hledání témat v knižní předloze
Martiny Drijverové Sísa Kyselá.
Velký dík za uspořádání celé přehlídky patří Martině Dörrové
- vedoucí estetického oddělení DDM Šikula v Uherském Hradišti
a jejímu týmu. Také Romanovi Švehlíkovi ze ZUŠ Uherský Brod za
vedení diskusních klubů pro děti po celou dobu přehlídky a rovněž
tak za výstavu fotografií vzniklých na zkouškách připravované
inscenace Příběhy Toma Sawyera, která vhodně výtvarně zpestřila
zázemí přehlídky.
Hana Volkmerová a Tomáš Doležal

DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY NA INTERNETU
www.drama.cz/ds
DĚTSKÁ SCÉNA NA FACEBOOKU
www.facebook.com/DetskaScena/

PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2018
PÁTEK 9. června
10.00–12.45
13.00–21.30
13.00–13.20
13.30–14.30
		
15.00–18.00
19.30–21.00
		
		
		
21.45		

Fka 		
SZŠ 		
MMG 		
stodola 		
kino		
Trám		

prezence recitátorů s doprovodem a seminaristů třídy R			
prezence seminaristů tříd A–E					
zahájení přehlídky a dílny dětských recitátorů
		
dílny pro recitátory 2., 3. a 4. kategorie				
seminář R							
vystoupení recitátorů 3. kategorie					
beseda lektorského sboru s recitátory 3. kat. a jejich doprovodem 		
diskusní klub pro doprovod recitátorů 2. a 4. kat.			
dílny pro recitátory 2. a 4. kategorie					
seminář R							
informační schůzka pro seminaristy tříd A–E				

Fka-foyer
Fka-foyer
kino
SZŠ
Trám
kino
MMG
SZŠ
SZŠ
Trám
stodola

Fabrika Svitavy
Střední zdravotnická škola
budova Městského muzea a galerie ve Svitavách
farní stodola svitavské římskokatolické farnosti
Kino Vesmír
Divadlo Trám

DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY – ČÍSLO 0.
Odpovědná redaktorka: Iva Vachková. Redakční spolupráce: Jakub Hulák. Fotografie k článkům: archivy pořadatelů krajských přehlídek.
Grafika a sazba: Pavel Kocych a Jazz Jameson čtyřnožec. Tisk: DTP centrum Svitavy. Redakce sídlí ve 3. podlaží Fabriky Svitavy. Uzávěrka
čísla 0. 7. června 2018 v 23:51. Náklad 180 ks.
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NA ÚVOD…

NAHLÉDLI JSME DO…

...DÍLNY PRO RECITÁTORY 2. KATEGORIE

… prvního čísla Deníku Dětské scény
2018 bych Vás chtěla všechny pozdravit a
přivítat na jedinečné přehlídce dětské recitace a dětského divadla, na kterou jste přijeli z různých koutů naší země. Jsem moc
ráda, že se zde můžeme opět po roce setkat,
naslouchat si a poslouchat se, sdílet své
zážitky a radovat se ze společně stráveného
času s recitací a divadlem. A možná zde trochu pookřejeme a budeme i mírně rozšafní
a niterní, nikoli však mdlí, nedůtkliví a zpupní. Pouze na okraj, to jsou slova, kterým dle
výzkumníků lingvistiky již mnohé děti a
mladí lidé nerozumějí a nevědí, co si pod
nimi představit. Ale není třeba se rmoutit
či durdit, na stránkách našeho zpravodaje
vám některá z nich v průběhu přehlídkových dnů vysvětlíme a budeme je urputně
a bez zapýření používat. Najdete je v rubrice
Koutek jazykové archeologie. BTW jsme
pro vás připravili i zcela novou rubriku neologismů, kterým naopak nerozumějí dnešní
dospělí, lidé středního a vyššího věku. Najdete je v Koutku jazykové novologie, neboli
neologie, respektive novotvarů.
Absolutní novinkou letošního deníku
je barevnost. Ano, barevnost! Byť je deník
černobílý, může být barvený. Záleží pouze
na vás a vaší kreativitě, jaké barvy mu
dopřejete. Podrobnější informace o tom,
jakým způsobem si můžete z černobílé
tiskoviny vytvořit barevnou, najdete na
protější stránce v pravém dolním rohu.
Pro mladší účastníky a všechny hravé
osoby jsme připravili v průběhu celého
recitačně-divadelního setkání na našich
stránkách kreslicí a čmárací hry, okénka
pro kresby, frotáže, vystřihování a vytrhávání a mnohou jinou výtvarnou aktivitu.
Aby se vám pohodlně tvořilo, nabízíme
před vstupem do velkého sálu ve Fabrice
stůl obalený balicím papírem, na kterém
najdete pastelky, voskovky, fixy, nůžky a
lepidla, kde můžete směle a bez uzardění
a chmur tvořit. Navíc každý účastník Dětské scény 2018 obdrží jako dárek pastelky.
Neobávejte se je okamžitě použít a vybarvovat, kreslit a frotovat. Celým letošním
ročníkem deníku se barvy budou linout
jako červená, možná modrá, někdy zelená
a jindy oranžová nit.
Proto není třeba otálet a hledat v tom
nějakou svízel, zkrátka hurá do toho! CU.
Hana Volkmerová
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Usměvavé lektorky Silvie Młynarczyková a Kristýna
Mlatečková se s nejmladšími recitátory
sešly v prostorách
Střední zdravotnické
školy. Hlavním cílem
úvodní dílny se stalo
seznámení se navzájem. Silvie požádala
všechny, aby jí říkali
výhradně „Silvi“.
Naopak její kolegyně
podotkla: „Jmenuji se
Kristýna, ale říkejte
mi, jak chcete. Ale
neoslovujte mě třeba pejsku. Jinak slyším na všechno.“
V této pohodové atmosféře se tucet přítomných dětí vrhl do seznamovací hry. Princip byl
jednoduchý, a to na základě monogramu svého jména říct první věc, kterou mají rády, a druhou,
kterou až zas tolik nemusí. Poznejte sami, kdo se nám takto uvedl: zebry-naštvance, maliny-uličníky, jahody-hmyz nebo maso-šmouly. Na později příchozí Elišku se nikdo nedurdil. Naopak měla tu
výsadu, že mohla říct dvě pozitivní věci: Eskymák-sušenky.
A právě „sušenky“ nahrály lektorkám na smeč, jelikož zvolaly: „Kdo ukrad´ sušenky a ze stolu je
vzal?“ Čímž začala nová hra, nejprve s důrazem na rytmus vytleskávání, později se zaměřením na
výraz a postoj k osočení z krádeže. Hru opět zakončila lektorka Kristýna se slovy: „Dělá tady ještě
někdo někomu problémy?“ Všichni propukli v smích. Nejlépe si zapamatovali jména chlapců, a to
zřejmě proto, že byli v celé skupině pouze dva.
Druhou část dílny lektorky zaměřily na geografické představení míst, odkud recitátoři přijeli.
Na čtvrtku měli zpaměti nakreslit Českou republiku (většinou se objevila roztodivná zvířátka) a vyznačit místo svého domova. BTW se přitom spontánně rozjela diskuse o vzdálenostech mezi městy,
délce putování do Svitav či dokonce i o hlavních městech Evropy. To poté, když někdo oznámil,
že přijel z hlavního města. Silvi musela utnout
povídání se slovy: „Zapřemýšlejte, co je ve vašem
2012_deti_black
městě zajímavého a pěkného. Představte to
ostatním.“
jste se tak, že v Liberci je nejstar3. cervna
2012 Dozvěděli
16:32:39
ší ZOO v republice, v Tachově a Hoštejně mají hrad, v Bohumíně je slavná železniční křižovatka,
v Prachaticích se konají slavnosti solné Zlaté stezky, v Praze je Vyšehrad a Karlův most, ve Znojmě
rotunda nebo že v Kadani je morový sloup a Katova ulička, což je nejužší pojmenovaná ulice v ČR.
Jen ašským se nepodařilo přijít na to, co je v nejzápadnějším městě naší vlasti zajímavého. Plně se
u přítomných projevil zájem o vlastivědu a krásu rodné země.
Závěr prvního setkání patřil „přísavkám“ tvořeným z lidských končetin. Dvanáct recitátorů
vyslechlo: „Nyní máte výhodu v tom, že se už budete znát,“ uzavřela Kristýna.
Zapsal Josef Pekárek

NAHLÉDLI JSME DO…

...DÍLNY PRO RECITÁTORY 3. KATEGORIE
Lektorky dílny, Lenka Janyšová a Bára Meda
Řezáčová, přivítaly na pódiu v kině skupinu
recitátorů 3. kategorie. Ta se měla v této dílně
nejen rozmluvit a osahat prostor, ve kterém
budou zanedlouho recitovat, ale také se navzájem
seznámit a oprostit se od případné trémy.
První aktivitou bylo zaplňování prostoru
spojené s rychloúkoly. Například tři otočky doprava měli udělat všichni ti, kteří se na přehlídku
opravdu těšili. Těšili se všichni. Dřep ukázal, kdo
je tu poprvé, a mnozí recitátoři si možná příště
zkrátí svůj text, protože ti, kteří ho měli delší
než tři minuty, se museli chvilku plazit po břiše.
Nakonec měl každý se zavřenýma očima ukázat
rukou, jak dobře se právě cítí. Čím výš byla ruka,
tím lépe, a skutečně nemálo rukou vyletělo až
nad hlavu.
Každý měl říci své jméno v souvislosti s tím,
co má rád, a zároveň obě slova měla začínat na

DĚ TS K Á S C É N A S V I TAV Y 8 .–1 4 .6.20 1 8

stejné písmeno. Takže Pavel má prý rád postel, Pája palačinky, Pepa prasečí šunku, Zuzka zmrzku,
ale co Anička?! „Alkohol!“ radí kdosi. Ne, Anička má raději ananas.
Potom měl každý odpovědět na otázku, proč má rád svůj text. „Protože mi sedne.“ „Je v něm
poučení.“ „Je takový naivní.“ Zdálo se, že mnoho textů je laděno vesele, a právě to se jejich recitátorům líbí.
Dále přišlo na řadu losování pořadí, ve kterém recitátoři vystoupí (losovalo se pomocí bonbónů)
a následovala společná hlasová rozcvička. Každé tělo bylo důkladně proklepáno prsty a pěstičkami,
mimické svaly byly důkladně prohněteny, jazyk rozhýbán. Písnička Holka modrooká ve variantách
na a, e, i, o, u procvičila výslovnost samohlásek.
Na závěr dílny si každý zkusil říct několik vět svého textu a nezbývalo než „jít na to“.

VČERA JSME VIDĚLI…

Zapsala Terezie Pecharová

NAHLÉDLI JSME DO...

…DÍLNY S RECITÁTORY 4. KATEGORIE
Lektorky Alžběta Davídková a Monika
Šimáková si vytyčily za cíl úvodní dílny
pro jedenáct děvčat a pět hochů seznámit
se a dozvědět se o sobě navzájem nějaké
informace.
Všichni sedí v kruhu. Jeden za druhým
postupně prozrazuje své jméno a přidává jednu informaci, jež by o něm něco
prozradila a kterou chce ostatním zveřejnit.
Dozvídáme se tak například, že Šimon by
chtěl být herec a režisér, Terka má ráda
růžovou, Kája hraje na kytaru, Mája zase na
klavír, Markétka má ráda matematiku a že
Kubovi můžeme říkat Sýr.
Poté jsou recitátoři vyzváni, aby vytvořili dvojice s někým, koho do zahájení
přehlídky neviděli. Nevidomý Ondřej se
vůbec nedurdí, ale naopak se rozesměje a
pronese: „Já to mám jednoduchý.“ Atmosféra se uvolňuje. Dvojice dostávají úkol, zjistit
o tom druhém co nejvíce informací. A tak
se nejprve jeden z dvojice stává na pět minut „novinářem“ a klade druhému otázky,
poté se role střídají.
Následuje „tiskovka“ či „konference“, během níž tazatelé představují svého partnera. Představovaná osoba má pak možnost doplnit některé informace, jež se ho týkají. Ostatní účastníci se
pokoušejí zapamatovat si alespoň jména ostatních účastníků dílny.
Tentokrát zjišťujeme, že například Anička má raději kávu než čaj a pizzu než kebab, že Lenka
má doma šneky, rybičky, dvě morčata a psa, že Lucka zpívá ve sboru a je decentně ukecaná, že
Vendy hraje volejbal a fotbal, že Kája by se ráda podívala do Japonska, že Ráchel by ke svému textu
chtěla napsat hudbu. Markétka se učí jazyky a Ondra hraje na spoustu hudebních nástrojů. Lucka
a Vendy, ačkoli se do té doby neznaly, nacházejí řadu společných zájmů. Skupina nalézá společná
témata k rozhovoru.
Nyní si každý prochází očima všechny přítomné a opakuje jména, jež si zapamatoval. Kolik
jich je? Alespoň sedm, osm, nebo i více? Markétka jmenuje jednoho po druhém, bez sebemenšího
zaváhání. Někdo z kolegů to ocení: „Není se co divit, když máš ráda matematiku.“
Na závěr všichni dostávají úkol – během celé přehlídky si všímat různých věcí, na které ve Svitavách narazí. „Večer si povíme, co jste zjistili a čeho jste si všimli. Můžete se dát i do hovoru s místním člověkem,“ dodává lektorka. První dílna recitátorů 4. kategorie končí v příjemné náladě.
Zapsal Roman Manda

Ondřej Kejzlar

Beata Řezáčová

VYBARVI SI…
… PRVNÍ ČÍSLO DENÍKU DĚTSKÉ SCÉNY
Na stránkách tohoto deníku si můžete všimnout u některých nadpisů, titulků,
fotografií, článků a obrázků, malé ikony štětce. Co to znamená? Jste-li tvořiví
tvorové a máte-li rádi barvy, tak si z černobílé tiskoviny můžete stvořit barevnou.
Záleží zcela na vás, jaké barvy použijete a jak barevný bude váš zpravodaj. A BTW
i ona ikona štětce je pouze nabídkou. Kreslete a vybarvujte, jak je libo. Pokud
se s námi chcete o své výtvory podělit, můžete nám je přinést ukázat do redakce
ve 3. podlaží Fabriky a my to patřičně oceníme. Durdit se nad vaším barevným
zásahem do deníku rozhodně nebudeme. red
č ísl o 1 - 9 .6.2 018

Vojtěch Matějička
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VČERA JSME VIDĚLI…

NA SLOVÍČKO S…

...RECITÁTORY 3. KATEGORIE
JAK DLOUHO SE VĚNUJEŠ PŘEDNESU?
CO SE TI LÍBÍ NA TEXTU, KTERÝ JSI DNES RECITOVAL?
CO JE PRO TEBE NA RECITACI NEJTĚŽŠÍ?
CO BYS VZKÁZAL BUDOUCÍM GENERACÍM RECITÁTORŮ?

ALŽBĚTA ŠVÁBOVÁ

1

Nikola Michálková

Filip Szemla

(Jan Vladislav: O dobré babičce a zlé mouše, jak zahubily celé
království)
Přednesu se věnuji šest let. Můj text je veselý a zároveň trochu
černý humor. Také mě baví si ho rozehrát. Nejtěžší je udržet to tak,
aby to nepřeteklo v divadlo.
Pokud vás přednes hodně baví, tak se ho držte!
V tvém textu se hodně opakuje slovo „maličká“, jaká maličkost by ti udělala radost?
Musím se poslední dobou hodně učit, tak by se mi líbilo, kdybych měla maličko víc volného času.

ELIŠKA BIZOŇOVÁ
(Shel Silverstein: Automat na domácí úkoly, Recept na vyléčení
škytavky, Přátelství)
Přednes dělám prvním rokem. Na mém textu se mi líbí, že je veselý, protože mám ráda, když se lidi smějí. Pro mě není jednoduché
najít správný způsob, jak to říct. Ale hlavně vás to musí bavit!
Znáš ve svém okolí někoho, kdo se chová, jako by věděl
všechno nejlíp na světě?
Ani ne. Možná tak trochu působí jeden můj spolužák ve třídě.

ADAM PETRÁK
(Daniil Charms: Brm, brm, brm)
Recituji asi tak pět let. Můj text je vtipný, dětský a dobře se mi
přednáší. Nejtěžší je pro mě zapamatovat si text, a potom taky umět
při recitaci odlišit jednotlivé postavy, které se v textu objevují. Všem
vzkazuji: Zlomte vaz!
V souvislosti s tvým textem se tě zeptám, kdy ty sám sis
naposledy hrál s autíčky?
Nevím, asi před pěti lety – pak jsem začal s přednesem…

PAVLÍNA MATOUŠKOVÁ
(Lilly Eisenschimlová: Jak byly Vánoce přede dveřmi)
Přednáším už sedm let. Můj letošní text je veselý, já taky, tak si
tak jdeme spolu ruku v ruce a to se mi líbí. Myslím, že pro mě není
lehké pohlídat si diváky, abych udržela jejich pozornost. Ale budoucím recitátorům vzkazuji: Nebojte se diváků!
V tvém textu se říká, že na Vánoce nesmí chybět na stole
kapr. Co nesmí chybět tobě, aby to byly ty pravé Vánoce?
Nesmí chybět jediný člen rodiny.

JAKUB JEREMIÁŠ ZELENÝ

Zuzana Matušková
40

(Jan Werich: František Nebojsa)
První básničku jsem říkal už ve dvou letech, ale soustavně se
přednesu věnuji od první třídy. S textem, který jsem dnes recitoval,
mám už delší soužití. Mám ho naposlouchaný už strašně dlouho
a moc se mi líbil, tak jsem si ho vybral. Ono vybrat si text, který
mi bude sedět, je pro mě vlastně to nejtěžší. Budoucím generacím
říkám: Určitě to zkuste!
František Nebojsa z tvého textu byl dost málomluvný. Jaký
jsi ty?
Jak kdy. Jsou situace, kdy jsem málomluvný a jindy zas nezavřu
pusu.
Ptala se Terezie Pecharová
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ZEPTALI JSME SE…
…NA DIVÁCKÉ DOJMY
Z VYSTOUPENÍ RECITÁTORŮ
3. KATEGORIE
ZAUJAL TĚ NĚKTERÝ Z TEXTŮ SVÝM
TÉMATEM?
Anna Pánková (15 let)
Mně se líbil Malý Alenáš (autor Ivan Vyskočil, pozn. red.) a ještě text o jednorožci (James
Thurber: Jednorožec v zahradě, pozn. red.).
Malý Alenáš se dobře poslouchal. Obsahově byl
text vtipný a k němu (k přednášejícímu Filipu
Szemlovi, pozn. red.) se hodil.
Markéta Anna Doležalová (15 let)
Mně se líbil úryvek z knížky Malý Alenáš.
Filip to říkal jako nějakej zážitek. Jednorožec byl
obsahově zajímavý vtipný text a dost netradiční.
A taky si myslím, že to recitátor (Vojtěch Matějíčka, pozn. red.) pojal trošku s nadhledem, a
pro mě to vyznělo, že si z toho dělal legraci.
Ráchel Kellerová (14 let)
Malý Alenáš se dobře poslouchal. Filip to
tak hezky pojmul, připadalo mi, že ho to baví. A
taky se mi líbil ten text o babičce (Jan Vladislav:
O dobré babičce a zlé mouše, jak zahubily celé
království, pozn. red.).

Ondřej Krejča (14 let)
Mně zaujal Benjamin (Václav Havel: Zá2_deti_black
lesák, přednes Benjamin Levíček, pozn. red.).
ervna 2012 16:32:39
Nevím, jestli je to i tím, že jsme nejlepší kámoši.
Bylo naprosto zřetelný, na co chtěl autor upozornit – podle mě, na nepořádnost a lhostejnost
lidí k životnímu prostředí, což je teď aktuální.
Asi jste slyšel, jak jsou oceány zamořeny plasty.
Benjamin Levíček (14 let)
Možná Čapek (Karel Čapek: Vynálezce,
pozn. red.). Text byl řečený s nadsázkou. Bylo
tam řečeno plno toho, co se lidem nedaří.

NAKRESLI SI...
…DOJEM Z DNEŠNÍHO DNE

Jakub Kubíček (17 let)
Moc hezký byl Monolog šroubu ve dřevě. Ta
dřeva nejdou dát dohromady, to si myslím, že
je i problém ve společnosti. Někdy se snaží dát
dohromady lidi, kteří k sobě nepatří, a úplně to
pak nefunguje.

VČERA JSME VIDĚLI…

Tomáš Kejzlar (44 let)
Určitě se mi líbil text mého syna. To byl
Monolog šroubu ve dřevě. Pro mne to bylo o
neslučitelnosti povah. Jak si lidi sednou nebo
nesednou. Pak se mi líbila pohádka o dobré
babičce a mouše.
Bohouš Kužel (69 let)
Mám dojem, že Pižďuch už byl vloni. Klasika. Když trochu odbočím, mám dojem, že ty
děcka nejsou vedeny k tomu, aby text prožívaly.
Ony strašně spěchají. Měly by si hrát s každým
slovem. Měly by dát čas, aby si člověk vizualizoval příběh. Ony jedou a člověk nemůže prožívat.
Řekl bych, že to je velká škoda. Nikdo děti nikam
nežene a každé slovo má svůj obsah. Jinak je člověk nadšen těmi tématy, které si děcka vybrala.

Hynek Havlíček

KTERÝ Z RECITÁTORŮ TĚ OSLOVIL SVOU
INTERPRETACÍ?
Anna Pánková (15 let)
Ten, který přednášel Malého Alenáše (Filip
Szemla, pozn. red.). Věděl, o čem mluví. Prostě
umí poutavě vyprávět. Ten, který přednášel o
jednorožci (Vojtěch Matějíčka, pozn. red.) měl
moc pěknou výslovnost. A ještě holka, která
přednášela o babičce (Alžběta Švábová, pozn.
red.). Ze začátku mi připadalo, že nebude slyšet,
ale pak se rozjela a zvykla si.
Markéta Anna Doležalová (15 let)
Uměla (Alžběta Švábová, pozn. red.) pěkně
pracovat s textem, že i když se to opakovalo,
tak to nebylo jen tak hraný, pořád dokola stejná
melodie, ale bylo to poutavě vyprávěný i s tou
malou, malou, maličkou.
Ráchel Kellerová (14 let)
Všichni zmínění. Alžběta si s textem vyhrála. Bylo vidět, že na tom pracovala.

Benjamin Levíček

Ondřej Krejča (14 let)
Benjamin. On to říkal s takovou pohodou.
Pohoda, klídek, tabáček.
Benjamin Levíček (14 let)
Vojtěch Matějíčka. Dobře text interpretoval.
Jakub Kubíček (17 let)
Zaujala mě Beata Řezáčová (O ovčákovi a
krásné panně), která mi přišla, že hodně dobře
umí recitovat. Akorát se mi zdálo, že na ní byl
docela dlouhý text. Dále se mi líbil i Vojtěch
Matějíčka s Jednorožcem v zahradě. Pro mě
nejlepším projevem, který jsem dnes viděl byl
O dobré babičce a zlé mouše, jak zahubily celé
království od Alžběty Švábové.
Tomáš Kejzlar (44 let)
Znova ta pohádka. Naposledy i text Na návsi
od Ester Kocábové.
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VČERA JSME VIDĚLI…

ZAPSALI JSME…

…NA BESEDĚ LEKTORSKÉHO SBORU
S RECITÁTORY 3. KATEGORIE

1

Jan Jakub Šipka

Nikol Plachetková

Ester Kocábová
42

V Modrém salónku se v průběhu besedy s jednotlivými recitátory Jana Franková a Eliška Vobrubová shodly na tom, že v této kategorii se podle nich často stávalo, že recitátoři chtěli ukázat všechno, co
umí, a dávali to i na místa, kde se to příliš nehodilo. „Je potřeba být vnitřně zaujatý a vědět, o co se chci
s posluchačem podělit a proč,“ obracela se na přítomné Jana. Prakticky to pak podle ní znamená, že je
potřeba se rozhodnout, co je v textu důležité a nedávat na vše stejný důraz. Něco stačí jen pojmenovat,
aby mělo šanci vyznít to podstatné, proč text říkám ostatním. S Jakubem Jeremiášem Zeleným, který
přednášel Františka Nebojsu od Jana Wericha, hovořily lektorky o úskalí textu, který máme naposlouchaný z audiozáznamu. „My si ceníme toho, když jste pravdiví a přirození, i když je to samozřejmě
zároveň i stylizované. Já bych chtěla prostřednictvím vašich textů a způsobu, jak je vyprávíte, nahlédnout do vašich vnitřních světů,“ řekla recitátorům Eliška Vobrubová.
V kruhu u lektorek Niny Martínkové a Ivany Sobkové se téma pravdivosti a míry stylizace
objevilo v rozhovoru se Zuzanou Matuškovou nad jejím Růžovým monologem od Heleny Malířové.
Nina se zamýšlela nad tím, nakolik tento starý prvorepublikový text recitátorce dovolí být pravdivá.
Velmi ocenila chvíle, kdy od Zuzky vnímala nadhled a celkový projev recitátorky se potkal i s tímto
starším textem. Ivana si u Zuzany všimla počáteční nejistoty, ale dodala, že postupně v průběhu svého vystoupení ji recitátorka zcela přesvědčila. Na přetřes přišlo i to, jak vypadá takový „šajn papír“,
ze kterého v textu mladík vybalil květiny pro dívku.
Zuzana Jirsová a Josef Bičiště se v rozhovoru s Vojtěchem Matějíčkem, který recitoval text Jednorožec v zahradě, rovněž zabývali otázkou volby. Co daný recitátor vnímá v textu jako nejdůležitější,
co chce sdělit, co má tedy zdůraznit a nezazdít tím, že by každé větě v textu dával stejnou váhu.
„Hele, komu ty fandíš v tom příběhu?“ zeptala se recitátora Zuzana Jirsová přímo. Pochválila Vojtu
za to, že si vybral text, který ho zajímá a ví, na čí straně stojí (BTW Vojtěch straní pochopitelně
manželovi, a ne jeho rozdurděné ženě), ale radila mu také, aby si dal, čistě technicky, pozor na gramatické členění textu. Stávalo se mu, že přílišným dodržováním interpunkce rozmělnil celé sdělení
v dané větě. Josef Bičiště ocenil způsob, jakým Vojtěch hovořil za psychiatra.
Zapsala Terezie Pecharová

2012_deti_black
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NA SLOVÍČKO S...

… EMOU ZÁMEČNÍKOVOU,
LEKTORKOU SEMINÁŘE R

Emu Zámečníkovou znám už nějaký ten čas. BTW, v určitém období jsme se celkem často
potkávaly v lektorských sborech na různých divadelních přehlídkách a velmi jsme si notovaly. Opatruji si jeden krásný zážitek. Pozvali jsme Emu jako hosta na divadelní přehlídku Divadlo bez bariér
do Ostravy a Ema byla zcela zasažena divadelní performancí Petra Nikla Já jsem tvůj zajíc navazující
na výstavu 200dm3 dechu. Vycházela ze sálu a jen těžko popadala dech, jak byla opravdově dětsky
okouzlená. A já měla zážitek z jejího okouzlení. Jsem upřímně ráda, že se opět potkáváme a mohu
vám, čtenářům tohoto deníku, zprostředkovat v kratičkém rozhovoru, jak se Ema má a co dělá.
Jak se Emo máš?
Mám se výborně. Před třemi lety jsem přestala učit. Vyslyšela jsem volání, že si už můžu
odpočinout a mohu odejít do důchodu. Tím se mi otevřel obrovský prostor a já objevila spoustu
možností, co můžu dělat, a především jak předávat zkušenosti, které jsem za ta léta praxe nastřádala. Mám více času a jsem svobodnější a moc spokojená. Jezdím po celé České republice, vedu různé
semináře a dílny, píšu scénáře pro menší soubory, spolupracuji s knihovnami i jednotlivci, lektoruju
na různých přehlídkách. Jsem zkrátka nadšená a šťastná. Mohu se jednotlivým lidem, skupinám
a spolkům více věnovat, mám na ně čas. I na naši malou vesnici Černůtky a obyvatele v ní. A na
zahradu a mého tříletého vnoučka. Důchod je dobrý. Má to jen jednu nevýhodu, že je člověk starý.
Musím se více starat o své tělo a zdraví. Cvičím pilates, víc chodím, sportuju. Dříve jsem byla víc
uhnaná, teď si to užívám.
A co divadlo?
Už nemám vlastní soubor. Když mě někdo osloví ´Hele Emo, co s tím?´, tak ráda pomůžu, něco
napíšu, podívám se na to a řeknu. Ale jsem v tom svobodnější. Spolupracuju teď hodně s knihovnami, připravujeme různá scénická čtení, pořady pro školy a mateřské školky. To mě moc baví.
Co bys chtěla předat účastníkům tvého semináře R? Jaký máš cíl?
Byla bych ráda, aby si ujasnili, co od přednesu očekávají. Aby si to pojmenovali. Co budou chtít
od svých svěřenců, žáků, dětí. Kam je chtějí nasměrovat, dovést. A co je pro ně přednes a s jakým
cílem se jím chtějí spolu se svými svěřenci zabývat. A jakou cestou. Ambice a cíle mohou mít různí
pedagogové různé. Když to shrnu: Co chci? Kam je chci dovést? A jaká je k tomu cesta?
Děkuji Hana Volkmerová
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NAHLÉDLI JSME DO…

VČERA JSME VIDĚLI…

…SEMINÁŘE R – UVĚŘITELNÝ PROJEV
RECITÁTORA
V divadle Trám se sešla skupinka asi dvaceti pěti žen a jeden muž a usedli do hlediště. Jak se
posléze z hovoru ukázalo, zájemci o seminář R byli především z řad učitelek, studentek a rodičů.
V úvodním zhruba hodinovém setkání, které se uskutečnilo před prvním blokem vystoupení recitátorů III. kategorie, je lektorka Ema Zámečníková seznámila se zaměřením a cíli celého semináře.
Seminář R má podtitul „uvěřitelný projev recitátora“ a okolo pojmů „uvěřitelný“ a „pravdivý“ se
točilo celé úvodní povídání. Ema Zámečníková by ráda svým seminaristům nabídla určitý způsob
nahlížení na projev recitátora, a to ve smyslu jeho uvěřitelnosti, autenticity. Povídání otevřela otázkou, co považuje u přednesu za nejdůležitější. Přiznala, že kdysi dávno to byla především osobní
výpověď recitátora, něco, co v něm je, co by chtěl vykřičet do světa skrze text. S časem, praxí a sbíranými zkušenostmi si všimla, že často při reflexích na recitačních přehlídkách a soutěžích používá
slova jako uvěřitelný a pravdivý. A sama pro sebe odhalila, že to je pro ni u recitace to podstatné.
Je-li recitátor uvěřitelný a pravdivý, předává svůj zážitek z textu publiku. Někdy recitátor nemusí
být dostatečně řemeslně vybavený, není mu například rozumět, je tichý, ale je pravdivý. A to je pro
Emu Zámečníkovou to podstatné. Někdy to však znamená, že to nemusí být to podstatné pro jiné
osoby, například ostatní členy lektorského sboru. S tím se u soutěžních přehlídek pojí především to,
že daný, byť uvěřitelný recitátor nemusí být ohodnocen a postoupit do dalšího kola. Jde o to, jaký cíl
má on i jeho pedagog, vedoucí či rodič. Tím lektorka ujasnila, že účastníkům semináře R neřekne
jednoduchý návod, jak to udělat, aby jejich svěřenci vyhrávali recitační kola a dostali se na národní
přehlídku do Svitav.
Lektorka by se ráda podívala, spolu s účastníky semináře, na recitátory III. kategorie z nabízeného úhlu pohledu uvěřitelnosti, opravdovosti. A předeslala, že rozhodně není nutné se ve všem
shodnout. Každý člověk má jiné vnímání a lidé mohou mít odlišné zážitky. Pro někoho může být
určitý projev uvěřitelný a pro jiného ne. Často se stává, že pro pedagoga, který recitátora vede, zná
ho, pracuje s ním už dlouhou dobu, je recitační projev jeho žáka pravdivý a autentický. Pak ale
recitátora slyší někdo jiný, nezapojený do procesu práce na textu, a projev pro něj uvěřitelný není.
„Co si myslíte, že vede k uvěřitelnosti? Jak jí dosáhnout? Co pro to udělat?“ pokračovala Ema
Zámečníková směrem k přítomným. Zaznívalo: uvolněnost dítěte; aby nemělo strach se projevit a hrát si; aby se dítě ztotožnilo s textem; dramatizace textu; výběr textu. Lektorka reagovala
příkladem, kdy recitátor byl zcela ztotožněný s textem, přesně věděl, co říká, měl text rozebraný do
posledního slova, ale uvěřitelný nebyl. Z následné diskuse vyplynulo, že klíčový je výběr textu. Na
tuto repliku zazněla otázka Jak a kde hledat dobré texty? Někdy si je děti přinesou samy a nejsou
třeba kvalitní. Nebo čtou zcela specifickou literaturu. Nebo mnozí nečtou vůbec. Na to lektorka
odpověděla, že na začátku je to hodně dlouhá cesta. Textů je v dnešní době hodně a je dobré přinést
svým svěřencům spoustu textů a knih. Nebo je možné je vzít třeba do knihovny, ať si sami vyberou.
A není důležité, jestli pak něco z toho, co si vyberou, budou i recitovat. Důležité je, že pedagog
zjistí, co dítě zajímá. Po čem sahá. Jaké texty, témata, knihy ho oslovují. A podle toho mu pak může
nabídnout on nějaké texty, literaturu, o které ví, že jsou vhodné, kvalitní. V závěru zaznělo, že není
třeba si nic nalhávat a durdit se, naopak je dobré si přiznat, že pedagog a jeho osobnost se určitým
způsobem do recitátora obtiskne. S tím se zkrátka nedá nic dělat.
Moc děkuji za možnost nahlédnout do semináře R. Vnitřně cítím, že hledání pravdivosti a autenticity je osobní cestou každého z nás. Je to hledání sebe sama, naší duše.
hav

Petra Nešutová

Josef Kováč

Adéla Knižková
č ísl o 1 - 9 .6.2 018
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VČERA JSME VIDĚLI…

PŘEDSTAVUJEME VÁM...

…LEKTORSKÝ SBOR DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
Položili jsme všem lektorům tři stejné otázky: Čím je pro vás recitace? Může recitovat každý? Co
vás v oblasti dětské literatury v poslední době oslovilo? A poté jsme je požádali o vytvoření kompozice, kterou by znázornili svou představu recitace za využití hry „jeu de la tour“.

ZUZANA JIRSOVÁ

1

Vítězslav Burkoň

Anna Horáková

1. Čtu-li, napsaná slova mě někdy okouzlí, jindy dráždí nebo pobízejí, abych o nich a o jejich uspořádání do veršů či do vět více přemýšlela. Je to soukromá záležitost, vše se odehrává jen v mé hlavě.
Když však napsané vyslovím nahlas, když se rozhodnu přednést text
někomu jinému, stávám se nástrojem a spolutvůrcem. Neboť způsob, jakým autorovy myšlenky sdělím, ukazuje, co si o textu myslím
a co chci předat dál. Recitace je vlastně zveřejněný druh rozhovoru
s autorem, se sebou samým a s diváky. A nejenom to.
Je také...
A ještě...
A ještě... a vlastně i... a...
2. Myslím, že by to každý měl alespoň zkusit. Říkat si třeba jen pro sebe, uvědomovat si zvuk
svého hlasu, melodii slov, rytmus... Samozřejmě by se nemělo odříkávat prózu ani báseň na příkaz
a na známky.
3. Mým objevem roku je Ztracený princ Margarín. Náčrt pohádky, kterou Mark Twain
více než před 130 lety vyprávěl svým dcerkám, byl objeven teprve nedávno.
Současný americký spisovatel Philip Stead příběh dotvořil, a to velice zajímavým způsobem. Kompozice knihy je vedena formou dialogu mezi oběma autory – jak Twain, tak i Stead se tak stávají stále přítomnými vypravěči. Text má
švih, lehkost, humor, zároveň je i lyrický a cituplný. Nedílnou součástí knihy (a
další přidanou hodnotou) jsou ilustrace a grafická úprava Erin Steadové. Nakonec ještě dobrá zpráva pro české čtenáře: Za citlivý a jazykově bohatý převod do
češtiny získal David Petrů cenu Obce překladatelů.

NINA MARTÍNKOVÁ
1. Na jednoduchou otázku není jednoduchá odpověď. Zkusím
to z pohledu posluchače, diváka. Je to zpráva o celém člověku skrze
slova, která se mluví. Je to zpráva o tom, jaký recitátor je, jakým by
chtěl být, co má rád, co ho trápí, o čem přemýšlí, na co se ptá. Je to
společný prožitek setkání. Nejraději mám, když mezi mnou, která
poslouchám, a tím, který mluví, vznikne neviditelný most srozumění, porozumění…, pochopení člověka, který je jiný, než jsem já.
2. Pokud umí mluvit, je mu rozumět a má co říct, ano.
3. Nedávno jsme v knihkupectví s kamarádkou prohlíželi knížku
Johna Ronalda Reuela Tolkiena Pan Blahoš. Vyšla už v roce 2015
v nakladatelství Argo, ale pro mne byla objevem. Slavný romanopisec ji vytvořil pro pobavení svých dětí, ostatně jako všechna svá známější díla.
Vytvořil, znamená, že ji napsal i zároveň nakreslil a celý tento původní rukopis
vyšel jako zrcadlové vydání česko-anglicky, včetně autorových ilustrací. Do
češtiny přeložila Viola Somogyi. Pan Blahoš nosí vysoké cylindry, a proto má
ve svém domě vysoko stropy a vysoké vchodové dveře. Má kolo bez pedálů,
protože jezdí jen s kopce. Na zahradě chová Žirafíka, který má kůži z pršipláště. Jednoho dne si koupí žlutý automobil s červenými koly a začne řetězec
praštěných událostí.

ELIŠKA VOBRUBOVÁ

Pavel Mareš
44

1. Z hlediska recitátora příležitostí možnost vypovědět něco o
sobě prostřednictvím vybraného a interpretovaného uměleckého
textu. Z hlediska posluchače příležitostí k nahlédnutí do recitátorova vnitřního světa, a to prostřednictvím jeho interpretace zvoleného
textu, prostřednictvím recitátorova pochopení textu a sdělování
osobního stanoviska k němu.
2. Ano. Každý, kdo se chce podělit o svůj vnitřní svět s jinými
lidmi prostřednictvím osobité, adresné interpretace vybraného textu. Každý, kdo je ve službě
zvoleného textu – tady a teď. Každý, kdo má
potřebu podělit se prostřednictvím přednesu
zvoleného textu o své vnímání světa vně i uvnitř
sebe. Každý, kdo má potřebu podělit se s druhými lidmi o sebe sama, o to, co ho
zajímá, o čem přemýšlí, co cítí, co ho trápí, co mu dělá radost, jaký je člověk…
a to prostřednictvím přednesu (recitace) vybraného literárního textu.
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3. Knihy, které mne v poslední době oslovily, nejsou ani tak knihy z dětské literatury (nebo
v některých případech se nacházejí na její horní věkové hranici), jako spíše knihy o dětech – Mark
Haddon: Podivný případ se psem, Markus Zusak: Zlodějka knih, Jerzy Josinski: Nabarvené ptáče, Fredrik Backman: Babička pozdravuje a omlouvá se, Fredrik Backman: Medvědín.

JANA FRANKOVÁ

IVANA SOBKOVÁ

1. Pro mě je recitace každoroční setkávání nad různými texty
s dětmi. A někdy, když jsem já recitátorkou, tak je pro mě radost se
setkat s textem, kterému rozumím, který sedí. A je těžká práce, když
se setkám s textem, který mi není až tak blízký.
2. Vzpomněla jsem si na slova trenéra Zdeňka Remsy, který trénoval Jiřího Rašku (skokana na lyžích a olympijského vítěze, pozn.
red.), a ten říkal, že úspěch Jiřího Rašky je 80 %
práce, 15 % talentu a 5 % štěstí, takže si myslím,
že recitovat může opravdu každý.
3. Je to kniha americké autorky Michelle
Cuevasové Zpověď Jonatána Papírníka, a my
na ní už děláme s dětmi.
1. Hra se slovy a významy.
2. Může recitovat každý. Ale aby mě to bavilo jako posluchače, tak je dobré, aby měl recitátor nějaký názor. Dále je důležitý
přehled. Co je to vlastně recitace? Recitovat může každý, když si
řeknu, že recitovat rovná se říkat text. Ale recitovat tak, aby to bylo
zajímavé pro posluchače…
3. Není to asi vůbec žádná novinka. U postele teď mám a čtu Ticho hrocha. Kniha vyšla
už v roce 2009 a napsal ji David Böhm. Jedná se
o africké příběhy převyprávěné tamními dětmi.

JOSEF BIČIŠTĚ
1. Pro mě osobně je recitace pracovním prostředkem. To zní až
děsivě, že? Ale protože obě svá zaměstnání mám rád, jsou zároveň
velkou láskou (snad i posláním). Pokud slovu „recitace“ rozumíme
ve smyslu interpretace textu, kde je na jedné straně autor, na druhé
interpret (tedy recitátor) a na třetí straně vnímatel (publikum –
posluchač, divák), mám výhodu, užít si všechny tyto posty. Jako
interpret se musím snažit co nejlépe pochopit autora a zároveň vnést
svůj přístup (výklad) a realizovat zpracovávaný text jiným způsobem
(hlasovým, mimickým atd.). Jako pedagog mohu být více vnímatelem a užít si interpretace žáků, která je velmi často osvěžující a
překvapivá. (Ano, někdy i šílená!) Prostě je to NĚCO, co mě provází
celým životem.
2. V dětství jsem „básničkám“ moc nedal. Jednou jsem vzal do ruky maličkou knížečku (tzv.
vydání kolibřík - 10 x 10 cm) Shakespearovy Venuše a Adonis. Zřejmě proto, že to byla opravdu malá
a tenká knížečka, začal jsem si ji číst. A přečetl – celou! Pak jsem si půjčil Sonety (některé mi tehdy
připadaly dost divné), a protože jsem byl zvědavý, došlo i na divadelní hry. Četl jsem si je nahlas.
Ale to nebyla interpretace. To jsem si jen konkretizoval Shakespearův text – možná, abych jej lépe
pochopil, nevím. Ale pamatuji si to. Byl jsem jen vnímatelem textu bez interpretačních ambicí.
V tomto smyslu může recitovat zcela určitě každý. V případě interpretačního pojetí slova recitace
záleží vlastně jen na tom, jestli ten „každý“ chce nebo ne. Takže vlastně jo!
3. Stále mě baví Jezevec Chrujda Petra Stančíka. Vlastně ještě jedna knížka mě oslovila. Sofie
Bradáčová: Kouzelná kniha. To vypadá jako pěkně okatá reklama, že jo? A
taky že trochu jo. Sofii Bradáčové bylo 9 let, když ji napsala. (Píše pořád – už
je jí 12, takže už má „zaděláno“ na několik dalších knížek.) Kouzelná kniha je
příběh dětí, které poslední prázdniny před nástupem do školy prožívají dobrodružství v jiném světě pomocí kouzelné knihy. Oslovila mě především absolutní
autentičnost (vzhledem k věku autorky) a citlivost vydavatelů, kteří zachovali
pravděpodobně originální verzi rukopisu.

HÁDEJ, HÁDEJ…
… KDO SE SKRÝVÁ NA FOTOGRAFII?
Dovolili jsme si malou legrácku a trochu jsme jednoho
z lektorů zkrášlili. Poznáte, kdo se skrývá na fotografii? Pokud se
domníváš, že jsi ho poznal, usměj se na něj, až ho potkáš. Pokud ti
úsměv oplatí, můžeš si být jistý, že je to on. Pokud nic, tak nic. Můžeš zkoušet úsměvy na další lektory. Pokud máš pocit, že se dnes
na tebe všichni smějí a ty se nemůžeš dobrat toho, kdo je osoba na
fotografii, nic si z toho nedělej, odměnou nechť je ti usměvavý den.
č ísl o 1 - 9 .6.2 018

POD REFLEKTOREM BARVA…

…ČERVENÁ
Ve starých indoevropských jazycích neexistovala pojmenování pro barvy. Údajně první
barvou, kterou člověk pojmenoval, je právě červená. V českém jazyce se červená barva odráží
v označení měsíců, kdy červenají plody a kvetou
červené rostliny jako vlčí máky, třešně, jahody,
rybíz (červen, červenec). Červená se projevuje
v popisu změn psychických stavů (zčervenat,
červenat se, vidět rudě), meteorologických jevů
(červánky), v označení lidských příjmení (malíř
Jaroslav Čermák, zpěvačka Soňa Červená) a také
nemocí (červenka, zarděnky). Červená má řadu
odstínů, které se odrážejí také ve slovní zásobě
češtiny: rudá, purpurová, šarlatová, karmínová,
nachová a bordó.
Červená, společně s modrou a žlutou, patří
mezi základní barvy, které nelze namíchat.
Arteterapeuté tvrdí, že červenou barvu upřednostňují ve svých kresbách a malbách zejména
děti hyperaktivní a agresivní, avšak červenou
preferuje většina dětí v mladším školním věku.
Je prokázán vliv barev a jejich kombinací na
psychické a fyzické zdraví, ale jejich působení je
individuální.
Symbolika červené barvy je podmíněna základními lidskými zkušenostmi s ohněm a krví,
což hrálo ve všech kulturách základní význam.
V antice byl s červenou barvou spojován bůh
války Árés (Mars) podle rudé planety Mars jako
předobrazu hrozící války. Egypťané považovali
červenou barvu za symbol vítězství a života.
Červená symbolizuje sílu, vitalitu, život, oheň,
požár, vášeň, prudkost a je také spojena s krví
a se sexualitou.
Červená či rudá je barvou odvážných a statečných, a tudíž symbolickou barvou revoluce.
A protože vyjadřuje také sílu, triumf a vládu či
touhu po vládě, přisvojili si ji také panovníci
(purpurový plášť) a různé ideologie (komunismus – rudá vlajka, rudá hvězda, pionýrský
šátek). Červená je také barvou odsouzenců
(Charlotta Cordayová byla popravena v rudé
košili otcovrahů, neboť zabila vůdce Velké francouzské revoluce Jeana-Paula Marata).
Se symbolikou červené se můžeme setkat
v lidových pohádkách (Šípková Růženka, Sněhurka, Červená karkulka, pekelný oheň, barva
oděvu knížete pekel Mefistofela).
Bez symboliky barev se neobejde ani divadlo. Kupříkladu ve vysoce stylizované pekingské
opeře červené zbarvení masky vyjadřuje posvátnost postavy. Červený reflektor v divadle může
pomoci navodit například atmosféru nebezpečí,
pekla, ale také vášně a lásky.
Červená přitahuje pozornost, proto je hojně
využívaná také ve filmu i v reklamě.
Dnes jsme si všimli, že lektorka Ivana Sobková měla červeně zbarvené vlasy, Josef Bičiště
karmínovou košili, Zuzana Jirsová červené
korále, Gabriela Zelená Sittová červenou sukni
a Jakub Hulák, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA, měl červenou kostkovanou košili a
červenou složku.
A čeho jste si všimli vy, milí čtenáři? man
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… IDI KLUB,
GYMNÁZIUM
FRANTIŠKA KŘIŽÍKA,
PLZEŇ

1

ŘVI POTICHU, BRÁCHO

Jak vznikl název vašeho souboru?
IDI klub znamená Klub improvizace,
divadla a interpretace. Říká to, že se zabýváme
různými věcmi i různými styly divadla. Že děláme od všeho něco a všechno dohromady. Letos
jsme více pracovali na vážném tématu, větším
tvaru, charakteru postav, na herectví. Příští rok
zkusíme více improvizovat a dělat třeba na individuálním přednesu nebo výstupu. A chceme si
vyzkoušet i nové formy divadla.
Co vás na divadle baví?
Přátelé. Parta. Publikum. Přehlídky. Práce
na sobě. (5 P) To samotné hraní. Rádi jsme vidět. I slyšet. Ta zpětná vazba, jako že to někoho
zasáhlo nebo pobavilo. Jak jsme udělali takové
docela „velké“ divadlo.
Co vám na divadle vadí?
Někdy je málo času. Zkouška se třeba
protáhne a musíme ještě stíhat další věci, školu.
Nic moc nevadí, oproti dřív se všichni víc snaží,
berou to vážněji, pomáhají si.
Proč a jak jste se pustili do inscenování
zvolené předlohy?
S předlohou přišel pan profesor (František
Kaska – on není profesor, my tak učitelům na
gymnáziu říkáme). Zaujal nás ten „svět“ autistů.
Podobné lidi známe, potkáváme. Viděli jsme
i dokumenty (Děti úplňku). Je dobrý, že to není
jednoznačný – neexistuje správný řešení toho
problému. Ty lidi s tím musejí žít. Zajímal nás
příběh té „normální“ sestry, která musí přebírat
dospělé chování a zároveň má i své problémy
(jako škola, spolužáci, chození s klukem). Je
třeba ty „jiné lidi“ chápat, pomoct jim. Ale taky
potřebuješ žít svůj život. Někdy to jde skloubit
a někdy už ne. Taky jsme si chtěli zahrát „větší“
role. Vytvořit postavu. Zkusit si charakterní
(civilní) herectví.
Popište nejzajímavější detail, okamžik
vaší inscenace. A proč tomu tak je?
Co je nejzajímavější? Těžko říct. Asi to téma.
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Silnej příběh. To, že jsou dva PAS (poruchy
autistického spektra) v jednom příběhu. Možná
používání meotaru. Okamžik? Asi ten první
záchvat – jakoby z ničeho, z drobnosti velkej
problém. Jdeme!
Kdy nastal největší zásek, zádrhel při
zkoušení?
Zádrhel? Obsazování rolí. Někdy moc zájemců (možností), na jiné jsme si tolik netroufali. Hodně střihů a rychlé přestavby ve druhé
části (než jsme ji zkrátili) – to pořád nějak
nefungovalo.
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci
hrajete?
Hrajeme pro spolužáky (v naší aule – několikrát, nás je ve škole hodně). Pak na přehlídkách (Plzeňský tajtrlík, Tartas Dobřany a teď
ve Svitavách). Pak na Večírku gymnázia (to je
taková akademie školy, ale v divadle Alfa). Na
Jižáku (Moving station – alternativní divadelní
plzeňská scéna) pro veřejnost a teď v červnu
budeme hrát pro základní školu, která si nás objednala. Takže celkově 10 představení. A možná
ještě na podzim.
Ptal se Josef Pekárek

DNES HRAJÍ…

Že divadlo není ve škole uznávanou
disciplínou.
Proč a jak jste se pustili do inscenování
zvolené předlohy?
Protože někteří remcali, že Bylo nás pět
mají jako povinnou četbu, která je nebaví. Tak
už nás baví!
Popište nejzajímavější detail, okamžik
vaší inscenace. A proč tomu tak je?
Nejzajímavější okamžik inscenace je společná chůze celé skupiny – není to jednoduché se
sladit, když máme různě dlouhé nohy.
Kdy nastal největší zásek, zádrhel při
zkoušení?
Úplně poslední jsme přidali postavu
Oťáska Vocáska (až po prvním uvedení na
obvodní přehlídce) prostě proto, že na Járu
nezbyla klučičí role. A nakonec to vypadá, že
Oťásek byl ve scénáři odjakživa.
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci
hrajete?
Zatím jsme hráli jenom pro jednotlivá kola
této přehlídky (obvodní a krajské), jednou pro
rodiče a jednou pro spolužáky. Takže celkem 4x.
Ptal se Josef Pekárek

… TANEČNÍ STUDIO
LIGHT PŘI ZUŠ NA
POPELCE, PRAHA
BYLO NÁS PĚT
Jak vznikl název vašeho souboru?
Název souboru vznikl již před dvaceti lety
a my si dnes myslíme, že to znamená „zlehka
tančit a rozsvěcovat diváky“.
Co vás na divadle baví?
Energie, kterou do divadla můžeme napřít!
Co vám na divadle vadí?

OKÉNKO PRO HRAVÉ…
Šestnáct čísel, šestnáct představení divadelní části přehlídky. Spoj
čárami jednotlivá čísla, jak jdou početně za sebou a snaž se, aby
se čáry nedotýkaly ani protínaly.

DNES HRAJÍ…
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NA NOČNÍM STOLKU REDAKTORŮ...

VČERA JSME VIDĚLI…

… ČERVENÁ KNIHA
Prvním číslem tohoto deníku se jako červená nit táhne červená
barva a také pravdivost a autenticita člověka. Není tedy možné
opomenout jednu z nejvýznamnějších knih, která je doslova
tištěným dokladem pravdivosti a autenticity jednoho člověka.
Je jí Červená kniha švýcarského psychoanalytika Carla Gustava
Junga (1875–1961). Je svědectvím naprosto upřímného hledání sebe
sama, svého niterného já, záchrany vlastní duše. Je otiskem snahy
nebránit se ničemu, co hlubinné hledání a setkávání s vlastní
duší, s mrtvými a naší historií přináší. Možná právě opravdový
člověk se někdy ocitá na dně, na scestí, trápí se, durdí a zachvacují ho chmury. Jung sám o této zkušenosti píše: „Povrchnímu
pozorovateli to bude připadat jako šílenství. A taky by se jím stalo,
kdybych nebyl schopen vstřebat tu obrovskou sílu původních
zkušeností… Vždycky jsem věděl, že tyto zkušenosti obsahují cosi
vzácného, a pochopil jsem, že není nic lepšího, než je zaznamenat do vzácné knihy a namalovat představy, které vyjdou najevo
skrze jejich znovuprožití, nejlépe, jak dovedu.“ Jung se při svém
niterném výzkumu často ocital v tmavých hloubkách a hrozilo,
že se zblázní. Kniha obsahuje popis jeho putování mystickou
krajinou, boj s příšerami, setkání s ohněm i ďáblem a mnohé další situace. Cesta do vlastního nitra
Jungovi pomohla odhalit nové postupy v psychoanalytické praxi. V této knize mají původ jeho
zásadní teorie o archetypech a kolektivním nevědomí. Vydání Červené knihy se stalo jednou z nejvýznamnějších událostí oborů psychologie a psychoanalýzy. Jde o zásadní dílo, které vrhá světlo na
původ jeho psychologických teorií. Tlustý rukopis vázaný v červené kůži pojmenovaný Liber Novus
neboli Červená kniha ležel od smrti svého tvůrce v trezoru jedné švýcarské banky. Jungova rodina
považovala zápisky za příliš intimní a fantastické, bála se kompromitace a odmítala jakékoli návrhy
na zveřejnění. Teprve v roce 2000 se britskému historikovi lékařství Sonu Shamdasanimu podařilo
domluvit se s dědici na pořízení faksimile původního Jungova rukopisu a jeho vydání, doprovozené
zasvěceným komentářem a překladem původního Jungova textu. A až v roce 2010 vydalo tuto knihu
přeloženou do češtiny nakladatelství Portál.

Šimon Škrdla

C. G. Jung: Červená kniha. Praha: Portál, 2010.

KOUTEK JAZYKOVÉ NOVOLOGIE…

… BTW, NEBOLI MMCH
Novou rubriku, kterou jsme pro vás letos připravili, obsahuje novotvar, neboli nově utvořené
slovo. Novologie je náš redakční výraz a jde o neologismus (z řec. neos logos, nové slovo) a jde
nejčastěji o označení nových skutečností, např. vynálezů nebo myšlenek, a postupem času se může
stát součástí běžné slovní zásoby. V naší rubrice se vám budeme snažit nabídnout slova, která hojně
používá současná mladá generace (je potom „in“), na druhou stranu starší již nevědí, o čem se mluví
(ti jsou naopak „out“).
Zkratka BTW vychází z anglického slovního spojení „by the way“, do češtiny lze přeložit jako
mimochodem. Jedná se o akronym. (Druh zkratky, která nebývá hláskování a lze ji přečíst jako jedno slovo, potažmo i skloňovat. Stejně jako UNESCO, Čedok apod.) Než začala angličtina pronikat
do běžné mluvy mládeže, užívala předchozí česká generace, dnešní čtyřicátníci, zkratku MMCH,
pokud chtěli poněkud dlouhé slovo „mimochodem“ zkrátit. Sousloví „mimo-chodem“ v podstatě
znamená chůzi mimo, jinudy, jiným směrem, na okraj. Jde tedy o zcela shodný výraz jako anglický
pojem „by the way“. Rozdíl je pouze ve zvolení jazyka komunikace. BTW výraz BTW jako akronym
má ještě jeden význam, který označuje anglické slovo „between“, respektive české „mezi“. Nechť si
každý vybere dle svého rozhodnutí, jakým jazykem chce hovořit, aby mu bylo porozuměno.

Vojtěch Kříž

KOUTEK JAZYKOVÉ ARCHEOLOGIE…

… DURDIT SE
Durdit se je ryze české slovo. Žádný překladač vám slovo „durdit se“ nedokáže přeložit.
(Překladač google vám dokonce jako výchozí jazyk nabídne albánštinu.) Výtvarník František Petrák
napsal pro loutkářský soubor MEHADAHA (pobídka pro slona k pohybu ve svahilštině) hru, kterou
odehrál se svými kolegy v několika jazycích, do kterých jim scénář přeložil právě google. Jediné
slovo, které však nedokázal Mr. Google přeložit bylo právě „durdit se“. Z toho důvodu ho loutkáři
byli nuceni vždy říci v češtině. „Durdit se“ má nespočet krásných českých synonym jako zlobit
se, hněvat se, čepýřit se, horšit (na kohosi), čertit se či soptit. Podobná jsou i slova remcat či být
nespokojený.
č ísl o 1 - 9 .6.2 018

Recita Červená
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KOMIKS----...DURDIT SE

...
TO JSEM SE
ALE

ROZDURDIL
...

1

VŠIMLI JSME SI...

DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY NA INTERNETU
www.drama.cz/ds

PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2018
SOBOTA 9. ČERVNA		
8.15–9.15
dílny pro recitátory 2., 3. a 4. kategorie			
SZŠ
		
seminář R					
Trám
9.00–12.30
semináře A–E					
Fka, OttD
9.30–12.30
vystoupení recitátorů 4. kategorie			
kino
10.00–11.20
1. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost
14.00–15.45
1. blok přehlídky – vystoupení pro účastníky Dětské scény
		
zahájení přehlídky dětského divadla			
Fka
		
Bylo nás pět
		
Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5		
Fka
		
Řvi potichu, brácho			
		
IDI klub, Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň		
Fka
16.15–17.45
beseda lektorského sboru s recitátory 4. kategorie a jejich doprovodem		
								
MMG
		
diskusní klub pro doprovod recitátorů 2. a 3. kat.		
SZŠ
16.15–18.15
dílny pro recitátory 2. a 3. kategorie			
SZŠ
		
seminář R					
Trám
16.15–17.00
diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů
		
vystupujících v 1. bloku				
Fka-2. podl.
16.15–17.15
dětský diskusní klub				
Fka-aula
17.15–18.15
diskuse o představeních 1. bloku			
stodola
18.30–19.30
raut pro recitátory					
Fka-foyer
		
host přehlídky
20.00		
Z tajného deníku Smolíčka Pé
		
Studio DAMÚZA, Praha				
Fka
Fka 		
KaP		
SZŠ 		

MMG 		
stodola 		
Tyjátr		
Trám		

Fabrika Svitavy
Kavárna V Parku
Střední zdravotnická škola

budova Městského muzea a galerie ve Svitavách
farní stodola svitavské římskokatolické farnosti
Alternativní klub Tyjátr
Divadlo Trám

DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY - ČÍSLO 1.
Redakce: Hana Volkmerová (šéfredaktorka), Terezie Pecharová, Veronika Rodová, Roman Manda, Josef Pekárek, Pavel Kocych (grafika
a sazba), Ivo Mičkal (foto), Jazz Jameson čtyřnožec. Tisk: DTP centrum Svitavy. Redakce sídlí ve 3. podlaží Fabriky Svitavy. Neprošlo
jazykovou korekturou. Uzávěrka čísla 1 - 9. června 2018 v 23:15. Náklad 180 ks.
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SVITAVY

NEDĚLE 10.6.2018

č ísl o 2 - 10 .6.2 018
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ROZHOVOR S…

NA ÚVOD…

JAROSLAVEM PROVAZNÍKEM, ČLENEM
LEKTORSKÉHO SBORU DĚTSKÉHO DIVADLA
V tomto čísle budeme rozmlouvat s Jaroslavem Provazníkem, který včera obdržel Cenu Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti dětských uměleckých aktivit za celoživotní zásluhy o
rozvoj oboru dramatické výchovy, dětského divadla a přednesu. Gratulujeme!

Modrou mám rád. A nejen kvůli svým
očím. Taky rozumím Remiemu – nebo Jeremiášovi, chcete-li. Líbí se mi naladit se každý
den na jinou barvu. Ale modrá u mě stejně
vede. Proto mám rád vesmír i Vesmír.
Uvelebíte se na modré sedačce, díváte se
na modrou oponu s hvězdami a necháte se
unášet na vlně lidských i zvířecích osudů. A i
když vodu nesnáším, v tomhle oceánu textů
plavu rád. A že to včera byly vlny!
Jen mě trochu zamrzelo, že z mého příbuzenstva padla zmínka jen o Barče. Havran,
Kohoutek, pes baskervillský, prase v bytě či
nějaké přemoudřelé štěně – o těch se mluví,
ale na nás elegantní, samostatné, svébytné
tvory se snad zapomnělo! Nebudu však egoista, ostatně jsou to malicherné starosti oproti
těm lidským.
Lidé na sebe házejí hlínu i špínu, házejí
se do popelnic, dokonce mají strach, aby
sebou nehodili na zem. Když je nějaká
slečna pořádná kočka, žádný ji nechce a svět
propadá destrukci. A když ji naopak někdo
chce, je z něj vrah a samovrah. Já bych si
to se všemi nejdřív pěkně vyříkal, třeba na
strništi. A až by bylo úplně ouvej, nebál bych
se duchovní podpory, vždyť jsou kněží leckdy
docela sympaťáci, ne? Na druhou stranu se
pak člověk někdy nevyzná, jestli se odvděčit
zelím nebo růží. Já bych asi zvolil myš. Často
světu lidí nerozumím, nicméně docela jsem
ocenil radu, jak se dostat vcelku jednoduše
k sušenkám, ale zase bych nerad skončil pro
jeden takový malý hříšek jako „mastnej flek“.
To už bych se stal raději strašidlem, pořád
bych měl naději, že mě někdo vysvobodí.
Nedivím se, že z toho všeho mají lidé
těžkou hlavu a pak WTF!... musejí si ulevit
nějakým tím ostřejším slovem. Mít v knihovně kolumbárium, taky by to ze mě vypadlo.
Prostě je to umění protloukat se životem,
ať už jako čistič bot nebo aristokrat. A i když
každý den pilně cvičíte na housle, stejně
pak leckdy získá větší ocenění nějaký matlal
s červeným hranolem. Kdyby byl aspoň
modrý!
Život je pro lidi těžký. Někdy je nejlepší
prostě jen tak něco uvidět a zastavit se sám…
Zkrátka jsem rád, že jsem kočka. Jsem
taky rád, že mě nikdo neosočil, že se Vám
válím na modrých sedačkách. On si mě totiž
naštěstí nikdo nevšiml.
Určitě nejsem tak populární jako Jarda,
králík, jelen nebo daněk, ale i tak Vás mám
rád. A rád si Vás zase někdy poslechnu. I
kdyby Vás bylo jen pět.
Mějte se a milujte se modře!

2

Váš Kocour Modroočko
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Před třemi lety, v roce 2015, jsme spolu mluvili o recitaci, dnes bych s tebou chtěla
mluvit o divadle. Tehdy jsem se tě ptala, proč by děti měly recitovat. A dnes bych se zeptala,
proč by podle tebe měly děti hrát divadlo?
Je to ideální způsob jak se seznámit s tím, co to divadlo je, jak funguje. Jaké zákonitosti v něm
platí. Divadelní práce s sebou také nese možnost prozkoumávat různá zajímavá témata. Je jiné,
když si text jen čtu nebo poslouchám, než když si mohu situaci vyzkoušet zahrát. V tom okamžiku
musím začít přemýšlet, proč postava tak jedná, proč je situace v textu tak napsaná. V tu chvíli pronikám hlouběji, dostávám se textu pod kůži. Začínám mu daleko lépe rozumět. A to začíná ovlivňovat mé uvažování o vhodných divadelních prostředcích, kterými bude možné text vyjádřit. Divadelní uchopení může pomáhat i s učivem. Napadá mě hned oblast literatury, dějepisu a vlastivědy. A
pak ještě jedna důležitá věc, dnes stále podstatnější. Tím, že si děti zkouší hrát fiktivní postavy, tím
si na vlastní kůži zkouší, co je fikce a co realita. Učí se poznávat jejich hranici. A to se mi dnes zdá
čím dál důležitější, protože tyto hranice jsou dnes rozmazané. Smazávají je například počítačové
hry nebo reklamy, kde se fikce předkládá jako realita. A jestliže si sáhnu na to, co znamená vytvořit
fiktivní postavu, mohu pak lépe rozpoznávat podstatu toho, co vidím, například v televizi. Vnímat,
že to není realita a být tak ostražitější v rozlišování těch dvou kvalit.
Jaké jsou tvé dětské vzpomínky na divadlo? Jak jsi se k divadlu dostal?
Mé vzpomínky jsou bohaté. Můj táta mi doma hrál loutkové divadlo. A dál se mi vybavuje další
moment: bylo to tak někdy v první třídě o pololetních prázdninách, přijel jsem do Bydžova, kde
jsem se narodil. Strýcové snesli z půdy staré loutkové divadlo a já jsem pak s kamarády začal sám
zkoušet hrát divadlo. Také mě naši brali na ochotnické divadlo, například sokolské, to se tehdy v padesátých letech ještě vyskytovalo. Naši viděli, že mě to baví a tak hledali nějaký vhodný kroužek,
kde bych mohl tento svůj zájem rozvíjet. Když mi bylo osm devět let, začal jsem chodit do souboru
Hany Budínské do Grébovky, tehdy Domu pionýrů a mládeže. Ta mě nasměrovala a začal se mi
otevírat nový svět. Že divadlo nemusí být jen to „pimprlový“. To byl asi velmi podstatný moment
mého směřování. V dospělosti jsem pak sám divadlo dělal. Vedl jsem dospělý soubor a také dětské
soubory. Hanka Budínská mě také přivedla k Evě Machkové, a pak už se to rozjíždělo dál.
Pamatuješ si, kdy ses poprvé setkal s Evou Machkovou?
První setkání s Evou Machkovou bylo asi v Kaplici v roce 1975. Byl jsem tehdy na vojně ve
Vimperku, a tak jsem si vzal na tři dny dovolenku a jel jsem se podívat, protože Hanka Budínská mi
říkala, že v Kaplici probíhá divadelní přehlídka a že vypadá zajímavě. Tam jsem tedy poprvé viděl tu
klasickou sestavu: Eva Machková, Zdena Josková, Jana Vobrubová, Soňa Pavelková. Tetičky metodičky, tak se jim říkalo. Následně Hanka Budínská řekla Evě Machkové, ať mě pozve do poradního

DĚ TS K Á S C É N A S V I TAV Y 8 .–1 4 .6.20 1 8

sboru. V roce 1976 jsem se přihlásil do dramaturgicko-autorského semináře ke Zdeně Joskové. A v
roce 1977 jsem už byl dokonce v porotě.
Čeho si nejvíc ceníš na systému pěstování dětského divadla u nás?
Důležité je podle mě to, že celostátní, respektive národní přehlídky dětského divadla byly od
počátku stavěné jako dílny, jako vzdělávací akce. To prosazovala právě Eva Machková. Od počátku
se kladl důraz na reflexi, a tak se vlastně přirozeně pěstovalo něco, čemu můžeme vznešeně říkat
kritika dětského divadla. Kritické uvažování, co je nosné, co je problém, jaké další cesty zpracování
a vyjádření mohou existovat. Důležité bylo, aby to dávalo smysl dětem a aby to přitom fungovalo
jako divadlo. Metodický a divadelní pohled šel ruku v ruce. Druhá důležitá věc, která je v porovnání
se zahraničím jedinečná, byla ta, že se dbalo a dodnes dbá na dramaturgii. A to díky Zdeně Joskové,
vynikající dramaturgyni, která tehdy musela odejít z politických důvodů z televize. Ona zde dostala
příležitost vést dramaturgicko-autorské semináře, které zásadně a podstatně ovlivnily podobu
dětského divadla. Stavěly na kvalitní literární předloze, na tom, že dětské divadlo je v první řadě
divadlo autorské.
Když jste ten systém budovali, na co jste navazovali, případně kde jste se inspirovali?
Systém založila a rozvíjela Eva Machková. Na začátku 70. let dala dohromady skupinu lidí, kteří
vytvořili Ústřední poradní sbor. Ten vytvořil koncepci národní přehlídky, které předcházela krajská
předkola. Nejdřív to fungovalo tak, že ÚPS objížděl všechny přihlášené inscenace. Pak nějakou
dobu existoval systém mezikrajových přehlídek. Mělo to tu výhodu, že jeden lektorský sbor viděl
všechna představení a mohl porovnávat. Vybíralo se bez ohledu na krajovou příslušnost, rozhodovala kvalita představení. Pamatuji si, že jedna Kaplice byla ryze „moravská“, dostali se tam převážně
soubory z Moravy. Koncem 70. let se to změnilo, hlavně kvůli financím. Organizaci krajských kol
dostaly na starosti krajská kulturní střediska, takzvané kákáesky. Po roce 1989 se tento systém
rozpadl. V této době sehrálo klíčovou úlohu Sdružení pro tvořivou dramatiku. Byla to doba, kdy se
transformoval Ústav pro kulturně výchovnou činnost na ARTAMU. Sdružení kontaktovalo konkrétní lidi, zda by byli ochotni vzít na sebe zodpovědnost za organizování krajské přehlídky. Vznikl
tak vlastně nový systém, nová síť organizátorů. Postupně se to začalo obnovovat. Ale první tři roky
po roce 1989 byly opravdu divoké. Naštěstí se povedlo zachovat důležité a podstatné prvky. Cizinci,
se kterými jsem se setkal, jsou většinou překvapení tím, jak to u nás funguje. V zahraničí existují
různé festivaly dětského divadla, tam ale soubory většinou jezdí bez výběru. S výjimkou světového
festivalu dětského divadla samozřejmě. V čem dnes vidím problém, že v řadě krajů neexistují oblastní nebo okresní předkola. Není špatné, když se na krajské přehlídce objeví neobratné představení, ale není úplně dobré, když je začínající vedoucí konfrontován s kritérii, která pro něj mohou být
překvapující a třeba jim nerozumí. Proto je dobré, když takový vedoucí projde předkolem, kde je
možné mu leccos vysvětlit, kudy může dál jít nebo třeba kde se může začít vzdělávat.
Pohybujeme se tedy na poli soutěže, je posuzován výkon. Jaká jsou kritéria posuzování
dětských představení?
Já se zastavím u slova soutěž. Přestože jde o výběr, je podle mě velmi důležité, že se nepracuje se
systémem první, druhé, třetí místo. Výběr v krajských kolech je bez pořadí. Inscenace buď postupují přímo, nebo se doporučují do širšího výběru. To podle mě brání soutěživosti. Kritéria na konci
70. let zformulovala Eva Machková jako kritéria hodnocení dětských divadelních představení a byla
tehdy určena pro krajská kulturní střediska. Důraz byl kladen na metodiku práce s dětmi, na to,
aby se děti měly možnost podílet na celém procesu vzniku inscenace. Divadelní představení dodnes
není jen cílem, ale hlavně prostředkem rozvoje dětí. A to zůstalo zachováno. Podstatným kritériem také je, jak se divadelní práce na dětech projevuje, co se naučily, jak se rozvinuly. K tomu dále
přistupují kritéria umělecké hodnoty předlohy a invenčnosti divadelních prostředků. Domnívám
se, že pokud děti projdou tvůrčím invenčním procesem, ovlivňuje a rozvíjí to jejich vnímání divadla
a umění vůbec.
Jaké role jsi jako dítě hrál a jak na ně vzpomínáš?
Streptomycin! Někdy ve druhé třídě s námi paní učitelka, jmenovala se Petrová, secvičovala
divadelní představení. Byla to nějaká stará divadelní hra, bůhví od koho. Bylo to o klukovi, co je
nemocný a byly tam postavy léků. Líbilo se mi, že
hraju lék. Myslím, že jsem měl na sobě bílé tričko.
A pak si vzpomínám na Hůlku z ebenu. Tu jsem
hrál u Hany Budínské v pohádce Kuře Mosika-sika. Tu pohádku sepsal Jan Dolina a v podstatě to
byl africký pohádkový námět. Bylo to o tom, jak
kuře putuje a někoho zachraňuje a jeden z jeho
pomocníků byla právě Hůlka z ebenu: „Já jsem
hůlka z ebenu, já každého zaženu!“
Co bys přál Dětské scéně do budoucna?
Přál bych jí co nejvíce nápaditých, tvořivých
vedoucích a učitelů. A to nejen ze základních
uměleckých škol, ale i ze škol základních. Dramatická výchova totiž stále nemá na základních
školách rovnocennou pozici s výchovou hudební
či výtvarnou. A přitom je divadlo nejrozšířenějším uměním, které na nás působí od kolébky. A
proto je dobře, aby se děti s divadlem setkávaly.
Proto bych si přál, aby bylo stále více učitelů, kteří
se chtějí v tomto směru vzdělávat.
Ptala se Veronika Rodová
č ísl o 2 - 10 .6.2 018

VČERA JSME VIDĚLI…

Karolína Jasovská

Jakub Syrovátka

Lenka Hasmandová
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VČERA JSME VIDĚLI…

NA SLOVÍČKO S…

…RECITÁTORY 4. KATEGORIE
JAK DLOUHO SE VĚNUJEŠ PŘEDNESU?
CO SE TI LÍBÍ NA TEXTU, KTERÝ JSI DNES RECITOVAL?
CO JE PRO TEBE NA RECITACI NEJTĚŽŠÍ?
CO BYS VZKÁZAL BUDOUCÍM GENERACÍM RECITÁTORŮ?

LUCIE KRAJČIOVÁ

2

Anna Kravchuk

Terezie Hodková

(Zdeněk Šmíd: Píseň o rýzmberské paní)
Přednáším třetím rokem. Na mém textu se mi líbí, že je to taková parodie na rytířské příběhy. Nejtěžší je pro mě udržet si správné
tempo – mám totiž tendenci mluvit příliš rychle. Vzkaz bych použila
tenhle sportovní: Hlavně se z toho nepo…!
Byla jsi už někdy na Rýzmberku?
Na Rýzmberku jsem ještě nebyla, ale až tam jednou pojedu,
určitě rýzmberskou paní vysvobodím ze zakletí kousnutím do jejího
jablka.

VENDULA LEPKOVÁ
(Josef Škvorecký: Jak jsem unikla sňatku)
Recituji čtyři roky. Můj text se mi líbí pro svůj vtip a archaický
jazyk. Nejtěžší je pro mě kontakt s divákem – umět v danou chvíli
„prodat“ to, co chci sdělit. Recitátorům současným i budoucím bych
řekla: Hlavně buďte sami sebou!
Hrdinka tvého textu unikla sňatku. Před čím jsi v poslední
době unikla ty?
Naštěstí nebylo potřeba ničemu unikat.

RÁCHEL KELLEROVÁ
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(Helmut Heissenbüttel: Svatební společnost)
Recituji už osm let. Mám text, který je zajímavý, vtipný a baví
mě, že je to zase něco úplně jiného, než jsem recitovala v předchozích letech. Docela těžké je pro mě čekat na své vystoupení a poslouchat při tom ostatní, protože se pak s nimi porovnávám. Recitátoři,
recitujte s radostí!
V tvém textu se často mluví o lidech, kteří se dívají. Na co
ty se ráda díváš?
Na roztomilé malé děti.

MAREK VYSKOČIL
(Douglas Adams: Sušenky)
Přednesu se věnuji asi čtyři roky. Líbí se mi způsob, jakým je
můj text napsaný, můžu si s ním hezky pohrát. Musím si dávat pozor, abych do textu vhodně vložil pauzy a nezapomínal na ně. Vzkaz
by mohl být: Nebojte se být vybíraví! V textu!
Který druh sušenek máš nejradši?
Polomáčené sušenky.

TIMON DRAHOŇOVSKÝ

Tereza Rabalová
52

(Ludvík Aškenazy: Vajíčko)
Recituji teď druhým rokem. Na mém textu se mi líbí styl humoru autora a zároveň, že je to text velmi hluboký. Oceňuji také jeho
otevřený konec, protože si můžu představovat, co se s postavami
příběhu dělo dál. Nejtěžší je pro mě být přesný, držet se textu tak,
jak byl napsán a nepřizpůsobovat si slova po svém. Jestli mám něco
vzkázat, tak třeba: Artikulovat! Nepospíchat!
Jakým způsob upravená vejce jíš nejraději.
Na měkko.
Ptala se Terezie Pecharová
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ZEPTALI JSME SE…
…NA DIVÁCKÉ DOJMY
Z VYSTOUPENÍ RECITÁTORŮ
4. KATEGORIE
KTERÝ Z RECITÁTORŮ TĚ OSLOVIL SVOU
INTERPRETACÍ?
ZAUJAL TĚ NĚKTERÝ Z TEXTŮ SVÝM
TÉMATEM?
Ester Kocábová (12 let)
Líbila se mi Karolína Joo, měla krásný hlas!
I text měla hezký a pěkně ho podala, takže mi
utkvěl v paměti. (Irena Dousková: Chuligán,
z knihy Čím se liší tato noc, pozn. red.)
Také se mi líbil recitátor Ondra Krejča, protože svůj text (Zdeněk Svěrák: Jak to mělo být,
pozn. red.) říkal po svém a velmi přirozeně.
Michaela Kartousová (23 let)
Z recitátorů mi utkvěla v paměti třeba
Vendula Lepková pro svůj neverbální projev
a komunikaci s divákem. Z textů, které mě
zaujaly, bych jmenovala Sušenky (autor Douglas
Adams, pozn. red.). Bylo to vtipné a připadalo
mi, že to recitátorovi (Marek Vyskočil, pozn.
red.) krásně sedělo.
Anežka Krejčí (10 let)
Z recitátorů se mi líbil ten, co recitoval to od
Svěráka (Ondřej Krejča, Jak to mělo být, pozn.
red.). Měl to takové výrazné. Bavil mě text o

tom, jak měli stěhovat ty mrtvé (Evžen Boček:
Poslední aristokratka, pozn. red.), ten byl takový humorný.
Jan Jakub Šipka (12 let)
Zaujala mě recitátorka, která měla text o té
paní, Židovce (Karolína Joo, pozn. red.), tím,
jak to pojala a jak to brala vážně. Hezký byl ten
text o aristokratech (Evžen Boček: Poslední aristokratka, pozn. red.), ten bych si klidně někdy
přečetl. A taky myslím, že té recitátorce (Terezie
Hodková, pozn. red.) dobře seděl a ona jemu.
Lukáš Horáček (43 let)
Z recitátorů bych ocenil hocha, který recitoval Svěráka (Ondřej Krejča, pozn. red.). Jeho
stylizace a prolomení se do představy, jak to
mělo být, byly působivé. Ale líbila se mi i místní
recitátorka (Ráchel Kellerová, pozn. red.) pro
svoje pauzování a hru s důrazy.
Text Ireny Douskové mě zaujal, protože byl
výborně vypointovaný a měl nosné téma. Běží
vlastně na třech časových rovinách: 2. světová válka, éra komunismu a k tomu současný
recitátor.
Silvie Młynarczyková (21 let)
Recitátor, který přednášel Sušenky (Marek
Vyskočil, pozn. red.), protože byl přirozený ve
svém projevu, věděl, o čem mluví, a svůj text si
užíval.
Z textů 4. kategorie bych se vrátila ke včera
recitované Královně nožů (autor Neil Gaiman,
pozn. red.). Měla strašně zvláštní konec, kdy
si každý mohl domyslet, jak to dopadlo. Mně
to nedalo a šla jsem se dokonce toho Šimona
(Šimon Ludvíček, pozn. red.) zeptat, jak to je.
Ptala se Terezie Pecharová

VČERA JSME VIDĚLI…

Karolina Joo

ZAPSALI JSME…

…NA BESEDĚ LEKTORSKÉHO SBORU
S RECITÁTORY 4. KATEGORIE
Lektorská dvojice Nina Martínková a Josef Bičiště hovořila s recitátory o tom, že každá událost
by měla mít jiný temprorytmus. Jestliže jsou informace sdělovány ve stejném temporytmu, začnou
splývat. Než recitátor vyřkne slovo, předchází tomu myšlenka a představa. Pak projev působí organicky, živě, jako by se sdělované odvíjelo před očima posluchačů. Delší větu nebo souvětí je třeba
rozčlenit na menší fráze. Předejde se tím problémům s dechem. Při přednesu textů zahraničních
autorů je důležité uvádět překladatele. Forma básně je zavazující. Je to také nápověda k tomu, kde
udělat pauzu, protože tam končí verš. Pokud v básni nejsou tečky, interpret si text musí rozčlenit a
určit, které myšlenky a obrazy k sobě patří. Někdy jsou v básni přesahy. Pak se nabízí otázky: „Proč
na konci verše má být pauza? Co mi tam má naskočit za představu?“
Eliška Vobrubová a Zuzana Jirsová se zmínily o tom, že recitátoři 4. kategorie si někdy zvolí náročný text, ve kterém se mluví o niterných věcech a tématech, jež nemají ještě odžity. Při přednesu
se pak může stát, že recitátor „tlačí na pilu“, nebo není uvěřitelný, protože mu chybí životní zkušenost, a tedy i prostředky k interpretaci textu. Recitátorům prospívá, když od autora přednesového
textu toho mají načteno více, aby „nasáli“ jeho poetiku. To jim zpětně může pomoci s interpretací
vybraného textu. Recitátor by měl ctít autora. Zásah do textu, jako je například převod jednoho
odstavce prozaického textu z přítomného času do minulého, není v pořádku. Navíc přítomný čas je
akční. Přímá řeč a uvozovací věta by měly být při přednesu vzájemně provázané. Promluva by měla
plynout. „Jde o jeden myšlenkový celek. Vše to patří k sobě.“ Pokud tok řeči často přerušujeme, pak
se vyprávěný příběh začne sypat, případně působí monotónně.
Jana Franková a Ivana Sobková pozornost věnovaly frázování textu. Nesprávně umístěná pauza
může někdy způsobit neporozumění významu řečeného: „Tetička, která se tolik bojí (pauza), že
spadne na záda…“ Posluchač pak může nabýt dojmu, že tetička je bázlivá, namísto toho, že má
strach z upadnutí. Text je třeba rozebrat, rozdělit si ho na smysluplné celky. Recitátor se nejednou
potýká s vlastní trémou. Ta mu pak může bránit v tom, aby si přednes užíval. Někdy dokonce zapomíná dýchat. Aby se ostych zmírnil, je třeba zkoušet recitovat zas a znovu. S přibývajícími zkušenostmi přichází i větší um a sebejistota.
Zapsal Roman Manda
č ísl o 2 - 10 .6.2 018
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Stella Fonioková

Markéta Anna Doležalová
53

h tt p : / / w w w.d rama.cz/d s

VČERA JSME VIDĚLI…

ZAPSALI JSME…

…NA DISKUSNÍM KLUBU PRO DOPROVOD
RECITÁTORŮ 2. A 3. KATEGORIE

2

Matylda Homolová

Ondřej Krejča

Jan Němec
54

Vstoupila jsem přímo do živé diskuse všech třinácti zúčastněných (tři muži a deset žen), sedících
v kruhu. Debata se točila okolo výběru textu. Na konkrétních příkladech recitátorů IV. kategorie se
účastníci společně s lektorkou Gabrielou Zelenou Sittovou snažili formulovat obecné závěry vztahující se k recitaci. Zaznělo například, že dítě může mít oblíbenou knížku, která jej oslovuje svým tématem, ale nemusí být kvalitní. Pedagog má dvě možnosti. Buď s vědomím ne zcela kvalitního textu
začne s recitátorem na něm pracovat, aby recitátora neodradil od recitace, nebo vnímá téma, které je
pro recitátora v textu důležité, a bude se snažit nabídnout mu jiný, kvalitní text se stejným tématem.
Kvalitní text totiž interpreta podrží. Ale pokud si pedagog vybere tak či tak, neznamená to, že jedna
cesta je dobrá a druhá špatná. U méně kvalitních textů je na recitátora naložen větší úkol, chce-li jím
posluchače zaujmout. Lektorka nabídla, že někdy je možné dítěti říci: „Myslím si, že jsi chytřejší než
ten text.“ A často dítě přistoupí na další hledání kvalitnějšího textu. Od účastníků zaznělo, že je hodně
důležité, že dítě vůbec čte. A není cílem pedagoga dítě zablokovat, když mu pohaníme jeho výběr.
Může se stát, že pak už nebude chtít recitovat. „Často se stává,“ dodala lektorka, „že se dítě časem
pročte ke kvalitní literatuře.“ Další oblastí, kterou se v diskusním klubu účastníci zabývali, byly škrty.
Jako materiál jim sloužil text Chuligán Ireny Douskové. Gabriela Sittová prozradila, že recitátorka je
zkušená a našla si text s největší pravděpodobností sama a sama si jej i proškrtala. Někde však unikly
důležité motivy. Bylo by asi dobré znovu se na text podívat a možná některé části do textu obsahující
důležité motivy a motivace postav opět vrátit a jiné proškrtat. Jde o velkou dramaturgickou práci.
Od účastníků zaznělo, že když text slyšeli poprvé, tak jim nic nechybělo. A nebyl to text, který by
recitátorka nezvládla. S tím souvisela také otázka sebedojímání. Je dobré, když se recitátor dostane do
fáze, kdy už jej text nedojímá, ale má nad ním nadhled. Pak se emoce může dostat k posluchači. Jinak
se může stát, že se posluchač o dojatého, emocionálně přehnaně zainteresovaného interpreta, může
dokonce bát. Stav „ještě ten text nebudu říkat, ještě se jím dojímám“ je skvělou sebereflexí. Mnohým
se líbil její tón hlasu. Je někdy příjemnější pro posluchače, když si recitátor posadí hlas níž, než když
je na hranici pištění. Významná debata se rozvinula okolo uvozovacích vět (dodala, svěřila se). Ty
jsou vždy příležitostí vyjádřit postoj interpreta. Pokud je vyškrtneme a necháme pouze přímé řeči,
můžeme získat svižný dialog, ale ochuzujeme se jako interpreti o možnost vyjádřit svůj postoj v pozici
vypravěče. A v závěru povídání se ještě účastníci zastavili u gest a došli k závěru, že interpret by měl
své tělo používat přirozeně. Většinou však vyjadřuje naše nejistoty (překračování z nohy na nohu,
pohupování se atd.). Pohyby by měly být zkrátka konzistentní s výkonem a recitátorovi pomáhat k interpretaci textu. Lektorka nabídla účastníkům pět vět, které formulovali dětští recitátoři na pražských
přehlídkách, když se zamýšleli, na základě čeho je porotci hodnotí: Jestli nás recitátor vnímá, jestli
máme poct, že mluví k nám. Jestli ho baví nám něco sdělovat. Jestli ví, co nám chce říct a proč nám to
říká. Jestli ho slyšíme a rozumíme mu. Jestli se to, co má na sobě, hodí k tomu, co říká.
Děkuji za možnost nahlédnout, Hana Volkmerová

NA SLOVÍČKO S…

…GABRIELOU ZELENOU SITTOVOU,
LEKTORKOU DISKUSNÍHO KLUBU
PRO DOPROVOD RECITÁTORŮ
Jak jsi koncipovala vedení tohoto diskusního klubu?
Přiznám se, že na začátku jsem nevěděla, jak
mám diskusi otevřít. Trochu jsem se obávala, jak
to bude celé probíhat. Pro první včerejší diskusi
jsem se rozhodla zkusit titulkování. To znamená,
že účastníci měli za úkol napsat na papíry palcové
titulky, jak by charakterizovali dnešní recitační
blok. Podařilo se, že v nich účastníci pojmenovali
hodně důležitých momentů, témat a odkryli jimi,
o čem by si chtěli povídat především. Přišlo mi
to hodně výhodné, tak jsem titulkování použila i
dnes. Ta hesla, nadpisy jsou odrazovým můstkem
pro následnou diskusi. A jsem moc ráda, že je velmi otevřená. Je zde totiž doprovod (pedagogové,
tatínci a maminky, bratr jedné recitátorky, pozn.
red.), jehož recitátoři dnes nerecitovali. Proto
se můžeme velmi otevřeně bavit o tom, co jsme
dnes slyšeli. Jsou zde především ti, kteří se chtějí
o recitaci dozvědět něco víc. A mají na to vytvo-
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řený prostor v rámci harmonogramu přehlídky. Jsem moc ráda, že se zde vytvořila velmi příjemná
diskusní atmosféra.
Co je pro tebe u recitačního projevu to nejdůležitější?
Upřímná snaha komunikovat a sdělovat i za cenu toho, že se má snaha nemusí vždy setkat
s odezvou u posluchače. To se může stát. Někdo přichází s nějakým tématem, o kterém si chce povídat, a ten druhý si zrovna o tomto tématu povídat nechce. Nemusí ho zajímat, oslovovat. Některý
posluchač je danému tématu otevřený a poslouchá a jiný zkrátka ne. V publiku mohou být komunikačními partnery jen někteří. Nemusí to být vždy všichni. Může to být klidně 60 na 40. Stále je to
však velmi svobodný prostor.
A co autenticita recitátora?
Autenticita je základ. To je samozřejmost, kterou už vlastně ani nezmiňuji. Když to není pravdivé, tak s jakou touhou, cílem bych potom přicházel na jeviště a komunikoval s posluchači? Jak bych
mohl na jevišti nakládat s textem bez autenticity?
I ve vašem klubu však zrovna dnes zaznělo, že každý může vnímat projev recitátora
různě a dokonce rozdílně? Co je pro jednoho pravdivé, jiný vnímá jako falešné. Co s tím?
Ano, není to s tou autenticitou tak jednoduché. Co je naše autentičnost? Žijeme ve scénické době,
přesněji v době všeobecné scénovanosti, jak říká profesor Jaroslav Vostrý. Sami sebe neustále scénujeme, a to i v civilním životě. Přemýšlím-li o vlastní autentičnosti, opravdovosti, tak se musím zabývat
otázkou, jaký jsem člověk. Jestli a v jakých situacích jsem pravdivý a případně v jakých ne. A jak
vědomě s onou scénovaností pracuju. Je otázka, kde pravdivost hledat. Jestli na jevišti, nebo v běžném
životě. Někteří herci jsou dokonce více uvěřitelní na jevišti než v běžném životě. U přednesu je člověk
na jevišti především sám za sebe a ve službě autorovi. Bere si na jeviště kus ze sebe sama. Například při
vyplňování anonymních dotazníků člověk sám sebe scénuje. Vytváří o sobě záměrně určitý obraz. Jak
chce, aby byl vnímán. Jak si přeje vidět sám sebe. Kdybych hledala něčí autenticitu, tak bych se ptala,
jak pravdivý jsi byl sám k sobě, když jsi vyplňoval nějaký anonymní dotazník.
Ptala se Hana Volkmerová

VČERA JSME VIDĚLI…

Marie Jančíková

PŘEDSTAVUJEME VÁM...

…LEKTORKY DÍLEN DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
Položili jsme všem lektorkám dílen pro recitátory tři stejné otázky: Čím je pro vás recitace? Může
recitovat každý? Co vás v oblasti dětské literatury v poslední době oslovilo? A poté jsme je požádali o vytvoření
kompozice, kterou by znázornili svou představu recitace za využití kapesní francouzské hry Jeu de la tour.

LENKA JANYŠOVÁ

1. Recitace je pro mě zábavná hra se slovy a jejich významy. Ale! Mnohdy na trnité cestě.
2. Ano, s výjimkou těch, kteří nemohou mluvit z různých věkových či zdravotních důvodů. A taky těch, kteří
trpí tak velkou trémou, která je vždy paralyzuje.
3. Kniha Jacqueline Wilsonové Dítě do kufru.

BÁRA MEDA ŘEZÁČOVÁ
1. Je to možnost seberealizace.
2. Asi jo…teda…přemýšlím, kdo by nemohl. Možná ten,
kdo nemluví, nebo ten, kdo nechce. Tak ti asi nerecitují.
3. Standardně se nechávám okouzlovat skoro vším,
co vydá Baobab, ale teď jsem ještě navíc začala objevovat
obrazové knihy Pavla Čecha. A to je teprve nádhera!

ALŽBĚTA DAVÍDKOVÁ
1. Recitace je něco, co sleduji s obdivem a zpovzdálí.
2. Nevím. Asi ano, pokud je k tomu vybaven. (Ale jestli
stačí schopnost mluvit, nebo co je to další vybavení, toť
otázka.)
3. V poslední době mě zaujala kniha Na útěku od
Marka Vadase. Jinak se stále ráda vracím k Mikulášovým
patáliím (René Goscinny, pozn. red.).

Daniel Paukner

HÁDEJ, HÁDEJ…
… KDO SE SKRÝVÁ NA FOTOGRAFII?
Dovolili jsme si malou legrácku a trochu jsme
jednoho z lektorů zkrášlili. Poznáte, kdo se skrývá
na fotografii? Pokud se domníváš, že jsi ho poznal,
usměj se na něj, až ho potkáš. Pokud ti úsměv oplatí, můžeš si být jistý, že je to on. Pokud nic, tak nic.
Můžeš zkoušet úsměvy na další lektory. Pokud máš
pocit, že se dnes na tebe všichni smějí a ty se nemůžeš dobrat toho, kdo je osoba na fotografii, nic si z
toho nedělej, odměnou nechť je ti usměvavý den.

MONIKA ŠIMÁKOVÁ
1. Recitace pro mě znamená dávat textu život. Vnímám
recitaci jako způsob, skrze který lze druhým sdělovat své
postoje či stanoviska, a to nejen ve vztahu k předloze, ale
také ke světu vůbec.
2. Ano, myslím si, že recitovat může každý.
3. V poslední době se ráda vracím k příběhům Franka
Tashlina, a to především díky hloubce jeho textů. Při každém opětovném čtení nacházím nová
témata a obdivuji to, jak se autorovi podařilo vtěsnat tak velká témata do několika málo stran.
č ísl o 2 - 10 .6.2 018
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VČERA JSME VIDĚLI…

NAHLÉDLI JSME DO…

… SEMINÁŘE D – NA CO SI BUDEME HRÁT?
ANEB OD NÁMĚTOVÉ HRY K DĚTSKÉMU DIVADLU
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Eliška Kostková

Matěj Neumann

Marie Žáková
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Podle anotace se seminář vedený Vlastou Gregorovou má věnovat prvním divadelním krokům
s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Osobně jsem byl zvědavý na způsoby práce a proces vzniku divadelního tvaru s možností jeho opakování.
Na úvodní dílně se sešly především studentky (výjimkou byl jediný student) středních pedagogických škol. Lektorka Vlasta je přivítala vřelým úsměvem a v pohodové atmosféře. Navíc je požádala, zda by si mohli všichni tykat, protože „jí tykají i mnohem menší děti“. Seminaristé navázali
seznamovacími hrami.
Zúčastnil jsme se úplně první hodiny semináře, na které bylo zapotřebí nejprve prolomit bariéry a ostych mezi přítomnými. Lektorka tudíž nabídla několik her (vhodných k zařazení do zásobníku her studentů) vztahujících se k tématu společného cítění a naladění. Bez toho by byl další proces
komplikovaný. Mezi zvolené hry patřily: Pane vlku, kolik je hodin?, Co děláš?, Molekuly a zrcadla.
„Možná některé hry znáte, ale vždy je zajímavé, když je zkoušíte s novým parťákem,“ motivuje uvolněné seminaristy Vlasta. A dodává: „Jde vždy v první řadě o spontánnost. Především u učitele, který
má jít příkladem.“ Před přestávkou přichází na řadu poslední hra na vlaky. Během chvíle místností
projíždějí kromě rychlovlaku i ozvučená a rytmizovaná parní lokomotiva s lokálkou. WTF, vše
končí hromadnou srážkou.
Druhá část dopoledne byla zaměřena na práci s geometrickými tvary. Šlo vesměs o komunikaci
a spolupráci v různě velkých skupinách. „Zde máte k dispozici různě barevné geometrické tvary –
kruhy, ovály, čtverce a obdélníky. Charakterizujte se jimi. Dejte obrazci název,“ zní zadání. Většina
se rozhovoří více o svém výtvoru, ostatní prozrazují pouze jedno slovo. Individualizovaná vstupní
aktivita končí prohlídkou vytvořené galerie.
„Vytvořte 4 skupiny a řekněte si, jakou pohádku jste měli rádi jako malí.“ Přítomní se přesouvají
k vrcholu dnešní dílny. Vytváří z geometrických tvarů abstraktní obraz vybrané pohádky. Má se jednat o hádanku pro ostatní. Skupiny mají připravit navíc zvukovou kulisu ke své výtvarné kompozici.
Vyjevují se před námi pohádky Včelka Mája, Krteček, Pejsek a kočička a Spongebob.
A Vlasta pokračuje v řadě aktivit tím, že podněcuje: „Chcete, aby si děti prohloubily zážitek? Z vašich
pohádek vyberte sekvenci, kterou byste s nimi rozehráli. A řekněte nám jak.“ Navíc se společně diskutuje
o motivaci a možnosti bočního vedení. „Dobré je, když zápornou roli hraje paní učitelka. Ohlídá tak
situaci a ví, kde má třeba přitlačit.“ Seminaristé přichází se situacemi: záchrana z pavučiny, průlez krtčí
dírou a tvorba labyrintu, vaření v hrnci a děti jako přísady nebo situace dospělých z pohledu dítěte. Lektorka vypadá spokojeně z dosavadních prací studentů. Je zapotřebí všechny trochu rozhýbat a předejít
tak únavě. Přichází hra na příšerky. Princip podobný mrazíkovi, ovšem vysvobození je spojeno s pohlazením. Část s pohádkami je završena tvorbou živých obrazů z pohádek, které se předtím nevybraly pro
geometrickou abstrakci. Jsou krátce rozehrávány. Jde například o Hurvínka, Bajaju apod.
Na úplný závěr se všichni sesedají zpátky do kruhu, aby si navzájem řekli své zkušenosti s prací
s dětmi formou dramatické výchovy. Většina účastníků už má drobnou zkušenost za sebou, u některých probíhají praxe. Zároveň očekávají, že se dozví nové hry a získají znalosti či se chtějí zbavit
studu. Setkání končí hrou na šermíře a rozezvučením srdce zvonu hlasem celé skupiny.
Jsem zvědav, jak práce v semináři bude pokračovat vstupem do námětové hry. Určitě přinesu
zprávu, kam se účastníci posunuli i s prací s textem, k němuž se dnes nedostali.
Zapsal Josef Pekárek

DĚ TS K Á S C É N A S V I TAV Y 8 .–1 4 .6.20 1 8

NA SLOVÍČKO…

VČERA JSME VIDĚLI…

… S VLASTOU GREGOROVOU,
LEKTORKOU SEMINÁŘE D
Jsou děti v předškolním věku v některých ohledech jiné než školáci či puberťáci?
Vždy říkám studentům, že zásadní rozdíl je v tom, že se děti vyznačují nerovnoměrným
vývojem. Některé děti čtou již ve 4 letech, jiné jsou neohrabané. Důležitý je respekt individuálního vývoje, kdy by měly mezi 6-7 rokem dozrát. Velká zodpovědnost je na pedagogovi, aby se děti
nezasekly nebo abych na ně nepospíchal. Vnímejte individualitu a dejte jim čas anebo jim pomozte,
když to vyžadují. Nezapomeňte děti vybavovat zážitky, prožitky a zkušenostmi k pravdivosti.
Existují nějaká úskalí, kterými by mohly být děti destruovány či manipulovány?
Děti jsou bezelstné a spontánní, takže je lze snadno manipulovat. Přestanou pak být přirozené,
autentické. Z toho mi naskakuje husí kůže. Hranice manipulace je nejasná. Na správné straně se
pohybuji například, když chci po dítěti něco, co je pro něj přirozené. V pořádku je vnímat a podporovat atmosféru situace a také rozpomenout se na podněty, z nichž pochází zkušenost. Nemůžu
po nich chtít charakter – „zlý děda“ je zkrátka mimo mísu. Rozhodně za hranou je předehrávání
pedagogem. Využívám třeba názorných ukázek při vycházkách na ulici. Mohou následně využít
vlastní poznatky.
A jak je to s momentem fixace „představení“ v tomto věku?
Je to o tom, že nás něco těší a chceme to zopakovat a variovat. Je nám dobře v roli. Využívám
třeba námětovou hru a vzniklé momenty zapojuji do příběhu. Důležitá je však vybavenost, zkušenost a vnímání dětí.

Bylo nás pět

Máte nějakou dobrou radu pro budoucí učitele, co by neměli opominout jako první
kroky v dramatické výchově?
Přirozeně se přibližovat k dítěti. Naslouchat mu i v průběhu dramatických aktivit. Reflektovat
děti a zamýšlet se, jak je posouvat dále. Nesmím zapomenout ani na zapojení kvalitních textů.
Děkuji za rozhovor. Josef Pekárek

POD REFLEKTOREM BARVA…

deti_black

vna 2012 16:32:39

… MODRÁ

Víte, co znamená, když se řekne, že má někdo modrou krev? Nebo když loď obdrží Modrou stuhu? Kdo to byli modrokabátníci? A co vyjadřuje idiom feeling blue?
Modrá je další ze základních barev a patří mezi tzv. barvy studené. Do modré oblékáme miminka mužského pohlaví. Touto barvou také označujeme kohoutky, ze kterých teče studená voda.
Modrá barva v sobě nese klid, evokuje důstojnost a loajalitu, ale také třeba umírněnost, až dokonce
chlad. Mají ji prý rádi citliví lidé, kteří hledají lásku a oddanost. Symbolizuje něhu, věrnost a důvěru. Pomáhá unaveným a přepracovaným.
Modrá je barva vody a vzduchu, je to barva bohů. Modrý je aztécký Opeřený had Quetzalcoatl,
indický bůh Šiva. Germánský Odin či křesťanská Panna Marie nosí modrý šat. Modrá je barva měsíčního svitu, modře svítí bludičky v bažinách, modré jsou tajuplné čarovné květy, které symbolizují
nedosažitelnost, a takový je i modrý pták štěstí. V astrologii je modrá barva spojována s planetou
Neptun a znamením Ryb.
Tajuplné modré světlo září v pokoji Američana Bartlefa v románu Milana Kundery Valčík na
rozloučenou. Bartlef maluje obraz svatého Lazara s modrou svatozáří a říká: „Lidé, kteří lnou
k Bohu zvlášť silnou láskou, jsou odměňováni svatou radostí, která se rozlévá v jejich nitru a vyzařuje z něho ven.“ Naši předkové dokázali toto vyzařování zachytit a nazývali jej svatozáří. My jsme
však už tuto schopnost ztratili.
Z vesmíru se jeví Země jako modrá planeta. Na ní můžete potkat šlechtice s modrou krví,
překonávat Atlantik na nejrychlejších lodích, narazit na potomky vojáků americké Unie a občas zaslechnout tklivé melodie blues a cítit se při tom krásně smutně. Na planetě Zemi však také existují
kultury, které prý modrou a zelenou barvu nerozlišují.
VeRo

Řvi potichu, brácho

VYBARVI SI…

… DRUHÉ ČÍSLO DENÍKU DĚTSKÉ SCÉNY
Na stránkách tohoto deníku si můžete všimnout u některých nadpisů, titulků, fotografií, článků
a obrázků, malé ikony štětce. Co to znamená? Jste-li tvořiví tvorové a máte-li rádi barvy, tak si z
černobílé tiskoviny můžete stvořit barevnou. Záleží zcela na vás, jaké barvy použijete a jak barevný
bude váš zpravodaj. Kreslete a vybarvujte, jak je libo, nikdo vás za to neosočí. red
č ísl o 2 - 10 .6.2 018
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ZAPSALI JSME…

… Z DISKUSÍ LEKTORŮ O PŘEDSTAVENÍCH 1. BLOKU
BYLO NÁS PĚT: TANEČNÍ STUDIO LIGHT PŘI ZUŠ NA POPELCE, PRAHA 5
Představení Bylo nás pět bylo vskutku radostným zahájením přehlídky. Členové tanečního
studia Light pod vedením Lenky Tretiagové jsou
pro divadelní práci velmi dobře vybaveni. Z jejich
projevu je zjevná nejen intenzivní, dlouhodobá a promyšlená práce pohybová. Všichni také
výborně zpívají a až překvapivě – bez výjimky
– dobře mluví. V případě tohoto představení je
však mnohem podstatnější nasazení herců, jejich
obrovská investice energie, schopnost se absolutně soustředit a být v každém okamžiku plně
přítomni na jevišti. Každou pauzu si dokáží užít a
naplnit ji obsahem. To vše bez náznaku cirkusového předvádění vlastních dovedností. Děti dobře
rozumí jednotlivým situacím, pointám i podstatě
celé inscenace.
Ačkoli je slavná předloha postavena na slovním humoru, souboru se podařilo plně zachovat
její poetiku i přes využití minima textu. Takové převedení literatury do bohatého divadelního jazyka je výjimečné. Například slavná věta My hoši, co
spolu chodíme… je zde vyjádřena opakovaným chozením v různých variacích, které ve své jednoduchosti skvěle vystihuje pevné a hrdé kamarádství.
Také nepředstíraná vážnost až zarputilost, se kterou herci ztvárňují své postavy, je podstatnou součástí nenásilného humoru inscenace.
Ačkoli je studio Light – již podle názvu - studiem tanečním, v této inscenaci se výrazně posunuje směrem k syntetickému divadlu. Pohybové
„etudy“ jako je například boj s Habrováky, či stylizovaná práce s fackou, nejsou tanečními výstupy. Až na výjimkymají podobu dětské hry, jsou součástí
dramatické situace a jako takové přispívají ke zmíněné poetice díla.
Taktéž je třeba ocenit, že ve zdánlivě zcela chlapecké látce našla režisérka plnohodnotný prostor pro dívčí skupinu a podpořila tak téma kontaktu
dívčího a chlapeckého světa, jejich vzájemných rozdílů i nevyhnutelné přitažlivosti.
V poláčkovském duchu pojmenované „poselství“ inscenace - Když oni byli takoví, my budeme také takoví – je vlastně přítomno v celém díle. Každý
z herců se projevuje jako svébytná osobnost, všichni však s gustem a radostí vytvářejí jednu skvěle komunikující skupinu těch, co spolu chodí…
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Soubor Gymnázia Františka Křížka pod vedením Františka Kasky si pro sebe zvolil nesmírně
náročný úkol. Zabývá se náročným tématem různých forem PAS - poruchy autistického spektra.
V dětském divadle lze takovou volbu považovat
za odvážnou a zároveň aktuální. Tři čtvrtě hodiny
dlouhá inscenace vykazuje zaujetí tématem a
poctivou práci všech zúčastněných. Vystavět
takto rozsáhlý tvar, aby měl logiku, motivy byly
provázané, situace čitelné a děj srozumitelný není
vůbec snadné. Zároveň však soubor trochu zrazuje mírně tezovitá a překombinovaná předloha
Ivony Březinové.
Soubor bere téma velmi vážně. Bohužel
tato vážnost se od samého počátku projevuje v
jednotvárném zatěžkání většiny situací. Zejména
situace, které mají být ztvárněny civilně, hraje
většina herců s jakousi útrpností, provázenou
povolením a malou investicí energie. To je sice velmi logická reakce na pozici, ve které se postavy nacházejí, divadelní inscenaci však tento přístup spíše
ubližuje. Postavám není dána možnost vývoje a inscenace je stržena do pomalého, jednotvárného tempa, ze kterého se jí do konce nedaří vystoupit.
Nutno říci, že většina rolí je pro herce v tomto věku nesmírně náročným úkolem. Tím spíš je třeba ocenit ztvárnění Patrika trpícího Aspergerovým
syndromem. Jeho představitel nepřehrává, je věcný a drží svou roli od počátku do konce.
V případě některých dospělých postav jako jsou prarodiče, školník, sociální pracovnice ad. využívají inscenátoři výrazné stylizace. Sami dobře cítí
problém s tempem a tíží tématu a snaží se vnést do inscenace více života. Snaha o stylizaci je však nedůsledná, a místy se střetá s civilním herectvím
ostatních postav. V případě prarodičů se, troufám si tvrdit, ocitá chvílemi za hranicí podbízivosti.
Tempu však škodí i dlouhé přestavby, energii postrádající příchody a odchody herců, nejasné střihy apod. K obhajobě souboru je však třeba říci, že
leccos z toho bylo způsobeno chybějící klavíristkou, která jindy představení živě doprovází a dalšími technickými problémy.
Je škoda, že inscenace málo těží z dobrých nápadů, které na počátku nabízí. Za všechny jmenujme meotar. Zajímavá možnost ztvárnit vnitřní svět
dvou komplikovaných hrdinů příliš brzy vyčerpala své možnosti a pouze opakovala již jednou objevené. Nepřidávala tak do situací nové odstíny ani
informace a ve výsledku jen přispěla k jejich jednotvárnosti. Také by bylo dobré vyjasnit monety vzpomínek a situací, které Pamela zná jen z vyprávění,
odehrávající se v jakési nesrozumitelné polotmě.
Nicméně zle jen zopakovat, že nejen pro soubor, ale i pro mnohé diváky je velmi přínosné setkat se tímto způsobem s konkrétními projevy PAS a
uvědomit si tak závažnost nemoci a nesmírně náročný život s ní nejen pro nemocného, ale pro celé jeho okolí.
Zapsala Anička Hrnečková
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ZAPSALI JSME…

… Z DISKUSÍ DĚTSKÉHO DISKUSNÍHO KLUBU
V diskusi dětského diskusního klubu, vedeného Hedvikou Švecovou a Vítem Zborníkem, byly
přítomny děti z inscenace Bylo nás pět z Tanečního studia Light z Prahy a členové souboru z IDI
klubu Gymnázia Františka Křižíka v Plzni, kteří odehráli inscenaci Řvi potichu, brácho a spolu s nimi
zde byli i někteří studenti střední pedagogické školy Krnov, které diskuse zajímala. Diskutovat se
začalo nejprve o představení Bylo nás pět. Inscenace byla ohodnocena kladně, celý tým herců působil
podle slov diskutujících velice zaníceně a byla u nich vidět velká spolupráce. Představení sršilo energií
a celý tým potvrdil, že mezi hereckým souborem panují velmi dobré vztahy. Věkový rozdíl u herců
studia se pohyboval v rozmezí 7-13 let. Za nejvýraznější prvek inscenace byla označena společná
chůze, dále rvačky a to, že pro svoje představení využili celý prostor. Podle slov souboru inscenaci za
měsíc odehráli již šestkrát. Nazkoušet se jim prý podařila neuvěřitelně rychle, a to vlastně za pouhý
týden. Inscenace měla podle slov přítomných velmi dobře sladěný projev, hudbu a pohyby. Herci byli
velmi spokojení s diváky, zaznělo, že „z nás diváku šla do jeviště energie a to jim vracelo tu zpětnou
vazbu“.
Druhá část diskuse byla zaměřena na inscenaci Řvi potichu, brácho. Plzenšťí nám přiblížili svým
představením svět autisty a Aspergerův syndrom. Pro herce, kteří ztvárnili handicapované, to byl velmi silný zážitek a nová zkušenost do dalších hereckých let. Z otázek, které položili diváci hercům, se
například řešil důvod, jestli používat v inscenaci tolik vulgarit, anebo jaký byl význam výměny herců
v průběhu představení. Dále diskuse odhalila, že souboru chyběla učitelka, která se jim na krajské přehlídce starala o živou hudbu v průběhu představení. Bylo vyzdviženo, že toto téma se hodně lidí bojí zpracovat, a oni se o to pokusili. Během diskuse nikdo nikoho neosočil ani neobviňoval.
Zapsala Nicol Čiháková, Eva Švecová a Ondřej Vecek 2. lyceum SOŠPg Čáslav

… Z DISKUSE O PŘEDSTAVENÍCH 1. BLOKU
Jakub Hulák přivítal ve farní stodole zájemce o diskusi především z řad studentů středních pedagogických škol. Upozornil přítomné, že mají BTW
jedinečnou možnost studijního materiálu. A setkání má sloužit jako pole svobodného vyjadřování o zhlédnutých představeních. O moderování diskuse se
starala Kateřina Ondráčková s Jaroslavem Provazníkem.
Bylo nás pět
Jako asociace zazněla slova: hravost, souhra, pohyb, živost či radost. Na diskutující udělala dojem autenticita dětí a divadelní forma. Nejprve hovořili o stroji a soukolí, ne však mechanickém. Co
bylo tématem? Zazněla škádlivost nejen hochů a dívek, ale i hochů mezi sebou navzájem. ,Pročež
jsem rád, že jsem hoch.´ Studenti ocenili práci se zkratkou a pohybem. Někteří diskutující otevřeli
problematiku příběhu. Jedni vnímali představení jako vizuálně strhující a příběh jim byl „putna“,
druzí se mírně ztráceli třeba v situaci bitky. Proč za to mohou zrovna dívky? Dále jsme se dozvěděli, že se jedná o zkušenou taneční skupinu. Tato inscenace se podle některých nejvíce přiblížila
k využití slova v divadelně-tanečním tvaru. Oproti předloze byla zdůrazněna role děvčat. Kladně se
diskutující vyjadřovali i k tomu, že v celkem pevném rámci měly děti osobní prostor pro pravdivost
a autenticitu. Mohly tak nalézt a projevit hravost a radost, což je velká zásluha vedoucí souboru.
Řvi potichu, brácho
Jako hlavní slova zazněla: odvážnost, aktuálnost, síla, autismus, inkluze, rodina, vztek a bezmoc. Diskuse se točila okolo dvou oblastí – tématu a divadelních prostředků. Téma bylo kladně přijato právě pro svou aktuálnost. Nesouhlasnější atmosféra, ovšem bez osočování, nastala s otázkou
pojetí herectví a již dříve zmiňovanou autenticitou. Na jedná straně (role teenagerů) byla patrná rovina fyzična a emocí, na druhé aktérům rolí dospělých chyběla větší životní zkušenost. To se mohlo
projevit i v jisté míře nejistoty. Otevřela se i otázka vhodnosti kukátkového prostoru. Tomáš Žižka mluvil o tom, že by inscenaci slušelo, kdyby účastníci
byli po celou dobu na jevišti. Pro lepší uchopení inscenace by některým diskutujícím pomohlo dát důraz na úhel pohledu, kterým mají příběh vnímat.
Zapsal Josef Pekárek

Najdi pět rozdílů.

OKÉNKO PRO HRAVÉ…
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…NA DIVÁCKÉ DOJMY Z PŘEDSTAVENÍ PRVNÍHO BLOKU
BYLO NÁS PĚT
Renata (41 let)
Představení mělo dětskou sílu. Líbil se mi
rytmus a jak to představení bylo živé. Super byla
jejich vtipná chůze. Hezky oživili starý příběh.
Bylo to srozumitelné pro děti. Vtipné mi přišly
buchty.
Karolína Ulrich (11 let)
Nejvíc se mi líbil jak to bylo vypracované.
Měli moc hezké tance. Mám tento film velmi
ráda, proto se mi představení líbilo.
Lucie Semančíková (45 let)
Stačilo s málem udělat vše. Líbila se mi čistota výrazových prostředků. Různé světy - kluci,
holky a jejich nálady. Pěkné!
Zuzana Habrnová (28 let)
Zaujala mě spolupráce dětí. Tato škola je typická tancem a pohybem. Líbily se mi pohybové
momenty vytažené z literární předlohy. Skvělá
byla živost a nasazení dětí, motivace a vžití do
role.
Anička (10 let), Sofie (9 let), Andělka
(11 let)
Bylo to pěkný. Líbil se mi tanec. Bylo to
vtipný. Pěkná byla ta chůze a pohyby. Takové to
téma, že si kluci nechtějí hrát s holkama.
Bětka (30 let)
Určitě Péťa Bajza…, ten byl výbornej. Dál určitě šikovnost těch dětí a vůbec, jak to nacvičily.
Velkej obdiv těm, kteří to s nimi secvičili.
Kateřina (34)
Líbil se mi metaforický začátek. Užívala
jsem si skvělé vyjádření vztahů mezi postavami,
které bylo zřetelné už na začátku. Nadchlo mne
propojení divadla a taneční průpravy. Roztomilé
bylo rozložení sil dívek a chlapců.
Pavel Vágai (38)
Neuvěřitelně mne nadchlo to, jak soubor
vykřesal ze staré předlohy aktuální formu
představení.
Vojta Herr (10)
Bylo to fajn. Hezký písničky. Moc se mi
líbily pochody dětí a to, jak byly sehraný.
Marcela Fenclová (47)
Oceňuji všestrannost dětí, které zvládaly
hrát, tančit a zpívat, dokonce vícehlasně.
Martin Bartoš (11)
Mě se líbilo, jak jim všechno vyšlo. A taky to,
že mluvili zřetelně.
Eva Štréglová (50)
To, jak uměli všechno, to, že tam byla celá
knížka, nepotřebovali žádné rekvizity. Bylo to
úžasný. Líbila se mi také muzika, choreografie a
že tam bylo spoustu divadelních nápadů.
Vít Zborník
Líbilo se mi to moc. Soubor má neuvěřitelnou energii, nadšení a pohybový talent. Je to až
šílené, jak někdo dokáže být tak talentovaný.
Baví mě to naladění.
Anna Sedláčková (18)
Moc se mi líbila pohybová složka. I tematika, která byla velmi hravá. A ta soudržnost těch
lidí byla skvělá.
Hedvika Švecová (33)
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Je úžasné, jak ti lidi drží pohromadě, vědí,
co dělají a baví je to. Zároveň je to skvělá parta.
Zkrátka hlasový projev, pohyb a zpěv byly
skvělý.

ŘVI POTICHU BRÁCHO
Rachel Killerová (14 let)
Líbilo se mi, jak to ukazovalo pravdu o různých handicapech. Jak je to těžký pro příbuzný
těch postižených.
Martin Bartoš (11 let)
Líbil se mi tam ten srandovní děda. Bavilo
mě, jak tam mluvili, že jsem jim rozuměl.
Dáša (49 let)
Představení vysvětlovalo problematiku
autismu dětem. Hezké měnění rekvizit a scény
ve tmě.
Linda Sucharová (11 let)
Líbila se mi práce se světly. Scéna byla pochopitelná i pro mladší. Já jsem tedy představení pochopila. Vážné téma bylo i vtipné.
Markéta Zpěváková (18 let)
Souboru se podařilo pěkné zpracování
složitého tématu. Já osobně mám zkušenost
s lidmi postiženými autismem. Zdařilé bylo vyzdvihnutí maličkostí, které jsou pro lidi s touto
poruchou typické. Například záchvaty vzteku,
dělání věcí do puntíku nebo špatná adaptace na
změny.
Anna Chudobová (11 let)
Zaujala mě starost matky, její mateřská
láska a ochota dcery.
Nina (něco přes 60 J)
Moc mě to zaujalo, téma bylo zajímavé.
Hlavně mě zaujala přirozená výpověď herců.
Eva (12 let)
Překvapilo mě, jak se drželi knižní předlohy.
Pak se mi líbilo, jak tam promítali to stolování a

hraní – to bylo moc hezky udělaný.
Anežka Urbánková (17)
Naprosto mě nadchlo přiblížení situace vybraného tématu a perfektní zpracování.
Ondřej Hozák (18)
Oceňuji výběr tématu a to, s jakou vážností
ho soubor zpracoval. Povedlo se mu něco opravdu velkého a intimního. Prostě a jednoduše to
bylo šokující, poučné a fascinující.
Kateřina (17)
Bylo očividné, že soubor měl k tématu blízko
a velmi oceňuji, že se pustili do zpracování tak
vážného a originálního tématu.
Olga Strašáková (56)
Mimo koncept se mi líbila pravdivost a zaujatost herců. Forma, kterou zpracovali ojedinělé
téma, byla uvěřitelná.
Anna Papíková (18)
Vzali si na starost fakt silný téma a zpracovali
ho úžasně. Nejvíc mě zaujala postava Patrika a
líbilo se mi, jak se vlastně v polovině hry vyměnili
herci.
Jana (49)
Hra je složitá tím, čím se zabývá. Mám osobní zkušenosti s klučíkem, který prožívá takové
situace ve školce. Kdy lítají kolem někoho věci.
Je mu líto toho všeho, co se stalo, a tak se mi to
propojovalo s mou osobní zkušeností. Myslím, že
je dobře, že takové představení vznikne, protože
se to tak dostává do podvědomí veřejnosti.
Jakub Nedělka (8)
Moc se mi líbil světelný doprovod a taky ten…
ten stroj na přiblížení obrázku – nevzpomenu si
na název (meotar, pozn. red.)
Lucie Briňová (42)
Tato problematika je velice důležitá a jsem
ráda, že se o tom mluví. Dříve to bylo velmi opomíjeno a jsem velice ráda, že se to řeší.

NAKRESLI SI...
…SVŮJ DOJEM Z DNEŠNÍCH PŘEDSTAVENÍ
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DNES HRAJÍ…

…TŘI BOTY, ZŠ A MŠ TŘEBOTOV
K NEUVĚŘENÍ!

Jak vznikl název našeho souboru?
Název našeho souboru vznikl čirou náhodou. Prý se v okolí naší vesnice Třebotov našly
tři boty, které byly pohozeny na poli. Paním
učitelkám se to zalíbilo a bylo to originální.
Protože paní učitelky zjistily v obecní kronice,
že naše obec se dřív jmenovala Tříbotov a v pohádce je vše třikrát.
Co vás na divadle baví?
Mě na divadle baví všechno. I když se dívám

na jiná představení. Je to takové živé a prožívané. A když hrajeme my, mám u toho dobrou
náladu a hrozně mě to baví. Každý na každého
spoléhá a všichni si věříme. Že všichni všechno
berou pozitivně. Hrajeme pro lidi a jezdíme po
Evropě. Například do Nového Strašecí.
Co nám na divadle vadí?
Na divadle mi absolutně vůbec nic nevadí!
Akorát je to vždy spousta práce, ale to k tomu
patří a stojí to za to. Časté zkoušení jedné scény.
Na divadle mě vadí lidé, kteří se jen přišli ohřát
a sednout si. Podle toho se i pozná člověk, jestli
ho to opravdu zajímá, nebo jestli je mu to úplně
ukradené.
Proč a jak jsme se pustili do inscenování
zvolené předlohy? Kdo s předlohou přišel?
Do těchto dvou pohádek jsme se pustili,
protože jsme se chtěli zúčastnit soutěže. S dvěma pohádkami Mick a Mack a O zapomněnkách přišly paní učitelky. Jedna z našich paní
učitelek má doma knížku. A právě když jsme
jednu pohádku dokončili a pátrali jsme po dalších pohádkách, paní učitelka narazila na tuto
knížku a tam ji zaujaly tři pohádky. Dvě z nich
jsme už hráli, ale třetí doposud ne.
Nejzajímavější detail, okamžik naší
inscenace?

Mně přijde nejzajímavější v pohádce Mick a
Mack, kdy se ozývají zvuky ze zákulisí a potom
vyjde obluda. Když jsme s holkama dělaly
obludu, protože tam jsme za jednu. Braní si
zapomněnek, protože máme gumové bonbóny!
Nejzajímavější je podle mě, když můj kamarád Lukáš v první pohádce říká králi: „Ale otče,
to jsem přece já, vrátil jsem se, abych ti přinesl
štěstí!“ Podle mě je to hlavní věta.
Kdy nastal největší zásek, zádrhel při
zkoušení?
Největší zádrhel nastal, když jsme vymýšleli
obrazy pro pohádku O zapomněnkách. Měli
jsme zádrhely u truhly a u žraloků a u sopky.
Když skoro všichni zapomněli role. Když na lodi
u Micka a Macka stojíme jako pravítka, bolí nás
nohy a oni tam furt něco zkoušejí.
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci
hrajete?
Kolikrát nevím. A pro koho? Pro družinu,
pro komisi, v Novém Strašecí, myslím, že i
pro rodiče, ale asi se mi to vykouřilo z hlavy.
Hrajeme pro všechny živé bytosti. Hráli jsme asi
pětkrát. Pro lidi, které ty naše představení baví,
protože jsme dobří. Anebo snad ne?
Ptal se Josef Pekárek

DNES HRAJE…

… MROŠ Z HOVORČOVIC, ZŠ HOVORČOVICE
ÓDA NA LELKY
Jak vznikl název našeho souboru?
Padaly různé návrhy. Po dlouhém hlasování jsme dospěli k tomu, že jsme se na ničem
neshodli a že moc demokracie škodí. Takže
jsme zatím soubor MROŠ, tak se jmenuje spolek
přátel školy a Hovorčovic, který provozuje Uměleckou akademii při ZŠ Hovorčovice. Znamená
to My Rodiče Obec Škola.
Co vás na divadle baví?
Na divadle mě baví, že můžeme společně
vytvořit něco, co možná někomu vykouzlí
úsměv na tváři. Vytvářet divadla pro cizí lidi. Na
divadle mě baví akce. Když například je nějaká
zápletka. Také mě baví rozdávání rolí. Je to
nejnapínavější chvíle.
Evča: Mě osobně na divadle baví, že se můžu
vydovádět po dopoledni stráveném ve škole. Nic
není špatně, prostě to můžu zahrát, jak chci.
Když mám den blbec, zahraju to obyčejně, když
je mi fajn, hledám zápletky a víc si s tím hraju.
Co vám na divadle vadí?
Nejhorší na divadle je stud. Najednou si
člověk není jistý svým výkonem a to je dosti
nepříjemné. Někdy mě vážně dokáže naštvat,
když hrajeme něco nudného. Když někdo něco
pokazí, tak na něj všichni pokřikují...
Pepa, Martin, Vojta: Že se často urveme ze
řetězu.
Proč a jak jste se pustili do inscenování
zvolené předlohy? Kdo s předlohou přišel?
č ísl o 2 - 10 .6.2 018

Terka H.: My jsme se nemohli shodnout,
ale potom přišla Martina (paní učitelka)
s nápadem, že bychom mohli spojit básničky
Pavla Šruta a Emanuela Frynty. Nadchlo nás,
že divadlo není jen text, ale i básně. Mě třeba
vůbec nenapadlo, že mě budou bavit básničky.
Vymyslela to Martina a my jsme jí přitom pomáhali dělat scénář.
Jaký je nejzajímavější okamžik vaší
inscenace?
Jeden z nejzajímavějších okamžiků je na
úplném konci celého představení. Poslední
část závěrečné básně totiž rapuji. Zároveň je to
nejnáročnější scéna, protože je těžké perfektně
sladit celý soubor,
abychom byli upřímní. Ne vždy se to
daří. Nejzajímavější
okamžik pro mne
je chvíle, kdy jediní
kluci v představení
močí na oheň. Už
proto, že je to jediný
úsek, který jsem
neviděla.
Kdy nastal
největší zádrhel
při zkoušení?
Když jsme
všichni (v jeden den)
zapomněli text. Neumím vyslovit „pro

krejcar“ normálně, protože jsem napůl Slovák.
Před Krávami se ztrácí bubínek...
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci
hrajete?
Poprvé jsme naše představení hráli loni
v září při otevření naší školy pro lidi z naší
vesnice – děti, rodiče a pro všechny, kdo přišel,
potom třikrát během této přehlídky a za týden
ho budeme hrát pro naše spolužáky ve škole.
Inscenaci nehrajeme moc často a ještě si Ódu
na lelky zahrajeme v červenci na Šrámkově
Sobotce... :)
Zapsal Josef Pekárek
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DNES HRAJE…

… DIVADELNÍ SPOLEK KAMPAK! DDM PRAHA 8 – SPIRÁLA
ROZUM A ŠTĚSTÍ

2

Jak vznikl název vašeho souboru?
Kampak! Kampak, do kterého koutu Evropy
se podíváme, jak nás obohatí zdejší pohádky,
písně, tance, literatura, výtvarné umění, ale
hlavně lidi... Tak to původně vzniklo, jenže od
bretaňské cesty 2015 jsme už nikde nebyli a
název jsme zatím nezměnili...  
Co vás na divadle baví?
Baví mě být někým jiným – hrát si na
někoho. Ale i ztvárnit postavu tím, že do ní dám
kousek sebe a občas i nějak utvářet tu osobnost
za pochodu. A zároveň s tím mě baví bavit
lidi, zvířata, vlastně cokoli. K tomu mě divadlo

profiluje. Baví mě v podstatě jen vodit loutku,
hrát na kazoo a pozorovat ostatní kamarády,
kteří se společně se mnou snaží. Bavit diváky. A
žasnout!
Co se vám na divadle nelíbí?
Být zavřená uvnitř a v horku nacvičovat
2012_deti_black
letošní představení
v černém oblečení je fakt
3. cervna
16:32:39
výzva. Je škoda,
že v2012
dnešní
době se tak málo
lidí o divadlo zajímá. Chodí se do kina, jezdí na
úžasné adrenalinové zážitky, ale divadlo se už
mnohdy vypouští a je to škoda.
Proč a jak jste se pustili do inscenování
zvolené předlohy?

SEŠLO SE…

…NĚCO MÁLO Z DÍLNY RECITÁTORŮ
III. KATEGORIE
Každý z recitátorů si vybral tři slova ze svého
přednesového textu, pracovali ve čtveřicích.
Celkem měli k dispozici dvanáct slov a z nich
vytvořili společnou báseň, kterou jiná skupina
otitulkovala. Dále s básní pracovali formou etud
a živých obrazů. Co vytvořili?
Chudák kapr
Ládík Thersipides měl domácího přítele MOUMA.
Jo jo, kapr..
Monolog s paličkou.
Kapr vlezl do impersinifikátoru a zemřel závistí.
Krucinál fagot, škyt!!
Politická situace
Podpodrádce Ovčáček dělá entropii a překlepy.
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A stárne. Aach, jak klacek v důlku v lese.
„Huááá,“ povzdechli si Zloběrka a Škudibert.
Osudový klep
Na kolejích z Chebu
Jitka a truhlář
Klepli náčelníkovi hafana.
Náčelník se zbláznil
A nadával
Malé, malé, maličké
Nevinné mušce muštičce.
Svatba trochu jinak
Na svatbě správcové s úžasným saldokantistou
spali přátelští lidé
u obchodu ve výtahu s kbelíkem padátek,
kde zapáchala udírna.

Tuto předlohu jsme měli v rukou už několikrát, ale pokaždé jsme ji z nějakého důvodu dali
zpátky do šuplíku a schovali si ji na další rok. A
letos konečně se celý soubor rozhodl tu úžasnou
výzvu přijmout a naplno se do ní pustit.
Kdo s předlohou přišel?
Přinesla ji Dana, naše vedoucí.
Popište nejzajímavější okamžik vaší
inscenace.
Když si ministr kecne na zadek. Protože
mám ráda, když mu sklapne aspoň v divadle...
Nejraději mám část, kdy se do sporu mezi Rozumem a Štěstím vloží Ludva s prasaty. Vždyť nebýt jeho, tak se tam na té lávce ti dva hádají ještě
dnes… a možná by to dopadlo daleko hůř. Myslím, že do písničky dáváme vlastní názor. A mně
přijde nejzajímavější poprava, protože je tam
spousta pohybu. Je to prostě celkově zajímavé.
Kdy nastal největší zádrhel při zkoušení?
Podle mě byl největší zádrhel den před
tím, než jsme měli vystupovat v Mělníku –
Štěstí nemohlo hrát, mělo za ně hrát náhradní
Štěstí – to napsalo večer před představením,
že má horečku – co teď? Věřte, nevěřte, v den
představení jsme nakonec Štěstí měli. Bez štěstí
bychom byli namydlení... Asi když si Michal
zlomil nohu.
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci
hrajete?
Do července budeme hrát celkem jedenáctkrát na různých akcích. Hrajeme pro všechny, kdo o to má zájem, přes děti až po dospělé.
Koho zaujmeme, toho si snažíme udržet.
Ptal se Josef Pekárek
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NA STOLKU REDAKTORŮ...

VČERA JSME VIDĚLI…

…DESTRUKČNÍ DENÍK
Destrukce se překládá do češtiny ničení, porušení zničení, rozklad,
rozvrat, zkáza. Tyto pojmy dělají na první pohled negativní dojem.
Avšak má-li vzniknout něco nového, musí být často nejprve něco starého zničeno. Z destrukce jedné věci může vzniknout něco dalšího. Na
tomto principu staví knížka Destrukční deníček, která má v podtitulu
heslo „Tvořit znamená ničit“ a vyzývá své čtenáře k tvůrčímu ničení
neboli kreativní destrukci. Jeho autorkou je kanadská konceptuální
umělkyně Keri Smithová, která se zaměřila na výrobu kreativních
deníků, jimiž vás nutí podívat se na svět z jiného úhlu pohledu. V téhle
knížečce najdete nesmírnou sbírku nápadů, jak ji zničit (pardon, kreativně vyzdobit!). Předpokládá se trhání, polévání kávou, kreslení a dopisování, dolepování a dokonce namáčení stránek. Destrukční deníček
je svým formátem vhodný k nošení v kapse, a proto obsahuje i spoustu
úkolů, které lze splnit jen venku. Vybízí tím k cestám ven, k pozorování
okolního světa a nacházení zábavy v každodenním životě. Pokud by
někdo nezasvěcený pozoroval majitele této knížečky při plnění úkolů, které se nacházejí na jejích
stránkách, nejspíš by ho osočil z vandalismu. („WTF! Co to s tou knížkou děláš?“) Ale nenechte se
mýlit, v tomto případě je destrukce hra!
Keri Smithová: Destrukční deníček. Praha: COOBOO, 2016

Bylo nás pět

KOUTEK JAZYKOVÉ ARCHEOLOGIE…

… OSOČIT
Sloveso osočit se v současné češtině sice již příliš hojně nevyužívá, ale pokud přece jen mluvčí
užije tohoto slova, pak především ve významu nařknout, obvinit, ale i pomluvit, očernit či pošpinit
někoho. Pokud vás napadá souvislost se slovem sok či sokyně, jste na správné stopě. Osočit v podstatě znamená učinit někoho svým sokem, případně sokyní.
Ve staročeštině se slovem sok označoval pronásledovatel (například zvířat). Ve starším právu
byl sok osobou vypovídající o pachateli, který nebyl přistižen při činu. Sok pomáhal k dopadení pachatele a k nalezení zcizeného předmětu, byl tedy jakýmsi pronásledovatelem viníka. Významový
posun osočení jako obvinění někoho je nasnadě. Ale protože sok někdy sočil bez důkazů či mylně,
osočení se změnilo v nařčení či pomluvení a slovo osočit přijalo význam nařknout, pomluvit. A tak
se stal sok protivníkem a nepřítelem.
Dnes je slovo sok využíváno například v ustáleném slovním spojení „sok v lásce“. Tímto slovem
mluvčí označuje někoho, kdo chová milostné city k téže osobě jako on, tedy kdo mu takzvaně „leze
do revíru“. A je-li mluvčí charakteru pochybného, neváhá svého protivníka osočovat a hanět, jen
aby dosáhl svého cíle.
Pro zajímavost uveďme, že slovem sok se dříve myslela také šťáva nebo mok. S tímto významem
se můžeme setkat v současné polštině (sok pomarańczowy – pomerančová šťáva, sok owocowy –
ovocná šťáva).

Řvi potichu, brácho

KOUTEK JAZYKOVÉ NOVOLOGIE…
Nová rubrika, kterou jsme pro vás letos připravili, obsahuje novotvar neboli nově utvořené
slovo. Novologie je náš redakční výraz a jde o neologismus (z řec. neos logos, nové slovo), kterým se
nejčastěji označují nové skutečnosti, např. vynálezy nebo myšlenky, a jež se postupem času mohou,
ale nemusí stát součástí běžné slovní zásoby. V naší rubrice se vám budeme snažit nabídnout slova,
která hojně používá současná mladá generace (je potom „in“), na druhé straně starší již nevědí, o
čem se mluví (ti jsou naopak „out“).

… WTF

Původně anglická zkratka WTF se hojně vyskytuje v elektronické komunikaci mladé české
generace, zejména na sociálních sítích. Řadí se proto mezi tzv. chatovací zkratky, jejichž smyslem
je zejména zrychlit a zjednodušit komunikaci. WTF vznikla zkrácením slov What the Fuck, jež se
mírně dají přeložit jako: „Co to sakra…“ Někdy je uváděn také význam: „Bože, to je trapný!“ Jelikož
jde o vulgárně a slangově vyjádřený údiv či nepochopení, zkratka je vhodná pouze v neformální
konverzaci. A protože se v písemné konverzaci zkracuje kdeco, zmiňovaná zkratka může také
znamenat „Welcome to Facebook.“ (Vítejte na Facebooku.), „Where‘s the food?“ (Kde je jídlo?) nebo
také „Wow, to je fantastické!“ a kdovíco ještě. Kdo se v tom má vyznat, milí čtenáři? Náš redakční
tým tuto zkratku v Deníku Dětské scény používat raději nebude.
Z tajného deníku Smolíčka Pé
č ísl o 2 - 10 .6.2 018
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KOMIKS----... COŽE? TUČŇÁK??

!

TO JISTĚ :-)

ZAHLÉDLI JSME...

2

WTF?

PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2018
NEDĚLE 11. ČERVNA		
8.00–8.45
9.00–11.30
9.00–12.30
9.00–13.00
10.00–12.10
13.00–14.30
		
		
		
		
15.00–17.10
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
17.30–18.15
		
17.30–19.00
18.30–19.45
		
20.15
		
20.50 		
		
21.50		
skupina B

dílny pro recitátory 2., 3. a 4. kategorie			
vystoupení recitátorů 2. kategorie			
výlet pro děti ze souborů
semináře A–E					
2. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost
beseda lektorského sboru s recitátory 2. kategorie
a jejich doprovodem				
diskusní klub pro doprovod recitátorů 3. a 4. kat.		
dílny pro recitátory 3. a 4. kategorie			
seminář R					
2. blok přehlídky – vystoupení pro účastníky Dětské scény
skupina A
Rozum a štěstí
Divadelní studio Kampak! DDM Praha 8 – Spirála
skupina B
Óda na lelky
Dramatický kroužek při Umělecké akademii
ZŠ Hovorčovice					
skupina A+B
K neuvěření!
Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov 				
skupina A
Óda na lelky
Dramatický kroužek při Umělecké akademii
ZŠ Hovorčovice					
skupina B
Rozum a štěstí
Divadelní studio Kampak! DDM Praha 8 – Spirála
diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů
vystupujících v 2. bloku				
dětský diskusní klub				
diskuse o představeních 2. bloku			
hosté přehlídky
Šťastný princ
skupina A
MajTO, Žamberk
		
Hotel
skupina A+B
Céčko Svitavy 			
Šťastný princ
MajTO, Žamberk
				

SZŠ
kino
Fka, OttD

MMG
SZŠ
SZŠ
Trám

Trám

Tyjátr
Fka

Tyjátr
Trám
Fka-2. podl.
Fka-aula
stodola

Trám
kino
Tám

Fka - Fabrika Svitavy; KaP - Kavárna V Parku; SZŠ - Střední zdravotnická škola; MMG - budova
Městského muzea a galerie ve Svitavách, stodola - farní stodola svitavské římskokatolické farnosti;
Tyjátr - Alternativní klub Tyjátr; Trám - Divadlo Trám

DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY - ČÍSLO 2.
Redakce: Hana Volkmerová (šéfredaktorka), Terezie Pecharová, Veronika Rodová, Roman Manda, Josef Pekárek, Pavel Kocych (grafika
a sazba), Ivo Mičkal (foto), Jazz Jameson čtyřnožec. Tisk: DTP centrum Svitavy. Redakce sídlí ve 3. podlaží Fabriky Svitavy. Neprošlo
jazykovou korekturou. Uzávěrka čísla 2 - 9. června 2018 v 23:59. Náklad 180 ks.
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SVITAVY

PONDĚLÍ 11.6.2018

Viktorie Smolíková

č ísl o 3 - 11 .6.2018
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ROZHOVOR S…

NA ÚVOD…

SUSANNE SCHRADEROVOU,
LEKTORKOU SEMINÁŘE TŘÍDY A –
AUTOBIOGRAFICKÉ DIVADLO

… OMG! Jsem pro dnešní noc boss
redakce. THX, Hanko. Cudně jsem přemýšlel, jak toto chvilkové štěstí 4U nepromarnit. Představte si mou situaci. Máte napsat
úvodník, máte daný rozsah (a k tomu čas)
a hodláte ho naplnit akronymy. NJN, ale musíte přinejmenším čtyřnásobit obsah sdělení.
A před sebou jen bílý monitor s blikajícím
kurzorem.
*AAA ASAP jsem sedl k PC a otevřel
WWW. IDGI, AFAIR, už Ivan Mládek mě
před mnoha lety předběhl, když napsal píseň
Zkratky. WTF?! Člověk už tady nemůže být
originální. „RUOK?“ ptám se sám sebe. Povzbudím se, že nejsem žádný NOOB
a hledám YABA. Mám spoustu otázek, ale
dostává se mi pouze „dobré rady“ TGBADQ.
LOL! GD&R. HHOJ. OGIMA. NP! WRL?
Zjistil jsem NRN. PEBKAC. SWEIN?
A jestli IDGI, KC, otevřete IE a L8R RT.
Jsem KO a rád bych GTB. 2L8, ale dostanu se
tam 2MW, až U HF. Příště radši F2F. OO.
Snad jsem řekl vše podstatné.

3

jop

Pozn. red.: Překládáme pro „offline“ účastníky přehlídky:
*Navzdory všem rizikům jsem co možná
nejdříve sedl k počítači a otevřel internet.
Tomu nerozumím, pokud si vzpomínám, už
Ivan Mládek mě před mnoha lety předběhl,
když napsal píseň Zkratky. Co to sakra má
být?! Člověk už tady nemůže být originální.
„Jsi v pohodě?“ ptám se sám sebe. Povzbudím se, že nejsem žádný nováček a hledám
další pitomou zkratku. Mám spoustu otázek,
ale dostává se mi pouze „dobré rady“, zkus
Google, než se začneš hloupě ptát. Směju se,
až se za břicho popadám! Chci se nenápadně vytratit. Ha ha, jen vtipkuji. Bože, už je
pondělí. Žádný problém! Kam se poděl reálný
život? Zjistil jsem, že odpověď není nutná.
Problém je mezi klávesnicí a židlí. Tak co je
ještě nového?
A jestli tomu nerozumíte, zachovejte
klid, otevřete web a později porozumíte. Jsem
vyřízen a rád bych šel do postele. Je příliš
pozdě, ale dostanu se tam zítra, až vy budete
mít zábavu. Příště raději osobně. Vypínám a
končím.
Snad jsem řekl vše podstatné.
souhlasný výraz nebo také Josef Pekárek
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Mohla byste nám krátce představit divadlo Agora?
Divadlo Agora existuje již třicet osm let a jeho domovem je malé město Sankt Vith ve východní Belgii. Vzniklo ze studentského divadla, ale už mnoho let existuje jako divadlo profesionální.
Založeno bylo režisérem Marcelem Cremerem. Společně s Marcelem jsme vyvinuli metodu autobiografického divadla. Autobiografické divadlo představuje živoucí proces, laboratoř. Každá naše
produkce, ale i workshopy a dílny, to vše probíhá jako neustálý tvořivý a inspirační proces. Agora je
také politicky angažované divadlo.
Je to něco jako Divadlo fórum?
Není to totéž, ale Marcel byl určitě ovlivněn postupy, které nabízí Augusto Boal. Já jako divadelní pedagožka využívám také techniky, které pocházejí od Augusta, ale Divadlo fórum neděláme. Naším cílem je tvorba divadelní inscenace. Pracujeme s hudbou a se scénografií, protože to
chápeme jako nedílnou součást divadla. Máme také choreografku, která se věnuje pohybové složce,
a režiséra.
Co je vůdčí myšlenkou divadla Agory?
Možná je to naivní, ale my věříme, že umění může změnit svět. Naše filosofie je taková, že na
jeviště patří jen ten, kdo má co říct.
Pro jaké cílové skupiny hrajete?
Cílovými skupinami jsou děti, mládež a dospělí. V Německu i v Belgii je to často tak, že divadlo
pro děti a pro dospělé je od sebe odděleno. Není tak časté, že se někdo věnuje divadlu pro děti,
mládež a současně pro dospělé. Agora je známa hlavně svou prací pro děti a mládež, proto je pro ni
obtížné, aby se prosadila také jako divadlo pro dospělé. Zastáváme názor, že dobré divadlo pro děti
by mělo být zároveň dobrým divadlem pro dospělé.
Jak v praxi metoda autobiografického divadla vypadá?
Když připravujeme novou divadelní inscenaci, každý herec – my se nazýváme hráči (něm.
spieler) – dostane od režiséra úkol přinést autobiografický příběh (já–příběh, německy ich
geschichte, pozn. red.) na téma, jež režisér určí a jež vychází z literární předlohy, na které chceme jako soubor pracovat. Téma je pro nás výchozím bodem tvorby. Například u Romea a Julie byl
tématem první polibek. Osobní příběh se na jevišti nikdy přímo neobjeví, nejde nám o přenášení
osobních příběhů na jeviště. Pro nás je osobní příběh vstupem do tvořivého procesu. Pomáhá nám
v hledání toho, o čem chceme hrát a také ve vyjasňování, co máme s tématem společného. Autobiografický příběh nikdy nesmí být pro toho, kdo s ním přichází, bolestivý. Děláme divadlo, ne terapii.
Z našich příběhů, které si navzájem vyprávíme, nám vznikne materiál, ze kterého pak inscenace
čerpá.
Pracujeme s improvizacemi, pohybem, hudbou, ale nikdy nepracujeme s literární předlohou
jako s hotovým textem. Role režiséra je samozřejmě důležitá, on nese hlavní zodpovědnost a v určitých okamžicích má rozhodující slovo. Tímto způsobem vznikala například Orwellova Farma zvířat.
Na přípravu inscenace si dáváme dost času, většinou devět měsíců. Intenzivně pracujeme
v blocích, přibližně jeden týden v měsíci. Když nezkoušíme, hrajeme. Agora je divadlo zájezdové.
Odehrajeme asi dvě stě padesát představení za rok.
Mohla byste krátce popsat způsob práce v semináři ve Svitavách?
Pracujeme s jednou zvířecí bajkou a zároveň s osobními příběhy na téma odvaha. Dnes jsme
shromažďovali materiál. Z jedné strany jsme zkoumali postavy zvířat, které vznikaly na základě práce s textem bajky, a z druhé strany jsme se věnovali osobním příběhům, které účastníci semináře přinesli. A teď se to bude propojovat.
Ptal se Roman Manda, který děkuje Lucii Klárové za překlad z němčiny
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NA SLOVÍČKO S…

… RECITÁTORY 4. KATEGORIE
JAK DLOUHO SE VĚNUJEŠ PŘEDNESU?
CO SE TI LÍBÍ NA TEXTU, KTERÝ JSI DNES RECITOVAL?
CO JE PRO TEBE NA RECITACI NEJTĚŽŠÍ?
CO BYS VZKÁZAL BUDOUCÍM GENERACÍM RECITÁTORŮ?

TOMÁŠ KISIEL
(Shel Silverstein: Rocková kapela)
Recitaci dělám tři roky. Mám rád rockovou muziku, a právě proto se mi líbí můj text, který je o snění o rockové kapele. Nejtěžší je
pro mě zvládnout nervozitu, než vyjdu na jeviště. Určitě to s přednesem zkuste, možná zjistíte, že vás to baví.
Jaké místo bys v rockové kapele zastával ty?
Nejspíš bych hrál na kytaru.
Štěpánka Gregorová

TOMÁŠ HUČÍN
(Miloš Kratochvíl: Mák a projímadlo, z knihy Puntíkáři)
Recituji už pět let. Líbí se mi, že můj text je hodně vtipný a navíc
není dlouhý. Myslím, že nejvíc musím bojovat s trémou. Ostatním
dětem bych vzkázal: Začněte s recitací taky, je to moc dobrá věc!
V tvém textu dostane hlavní hrdina poznámku. Jakou
poznámku jsi naposled dostal ty?
Já jsem ještě nikdy žádnou poznámku nedostal.

ANEŽKA KREJČÍ

eti_black

a 2012 16:32:39

(Alois Mikulka: O měsíci a velblouďátku)
Věnuji se recitaci už čtvrtý rok. Baví mě si pohrávat s mým
textem, zkoušet způsob, jak ho říct. Nejtěžší je pro mě říkat to tak,
aby se daly dobře rozlišit postavy, které spolu mluví. Dětem, které
začínají s přednesem, bych vzkázala: Zkuste si to, je to super!
Vyprávíš o měsíci, který právě putuje nad Afrikou. Kam
nejdál na cesty ses vydala ty?
Nejdál jsem byla zatím v Chorvatsku.
Martin Šmehlík

JAN ŽIBRICKÝ
(Michelle Cuevasová: Jak mě zachvátila existenční krize, z knihy
Zpověď Jonatána Papírníka)
Přednáším od 1. třídy, takže pět let. Na mém textu se mi líbí
jednak ten nápad, že je někdo imaginární, a taky hezký vztah mezi
hlavními hrdiny příběhu. Největší krize je, když něco zapomenu
a musím se pak z toho nějak vymotat. Vzkaz recitátorům zní: Nebojte se stoupnout si před publikum!
Měl jsi nebo máš ty sám imaginárního kamaráda?
Neměl jsem a asi nikdy mít nebudu – mám dost skutečných.

BARBORA SUCHÁ
(Irena Dousková: Jak byl Pepíček v pekle)
Nevím, vlastně recituji už od školky. Baví mě, jak ta holčička
v mém textu o sobě vypráví a jak můžu vytvořit ty její emoce. Těžké
pro mě bývá naučit se text, zvlášť když je dlouhý. Ať vás to baví
stejně jako mě!
Co nepěkného by věděl Mikuláš na tebe, kdyby k vám
přišel?
Asi že se často hádám se ségrou.
Ptala se Terezie Pecharová
Zuzana Nejezchlebová
č ísl o 3 - 11 .6.2018
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ZEPTALI JSME SE…

… NA DIVÁCKÉ DOJMY
Z VYSTOUPENÍ
RECITÁTORŮ
2. KATEGORIE
KTERÝ Z RECITÁTORŮ TĚ OSLOVIL SVOU
INTERPRETACÍ?
ZAUJAL TĚ NĚKTERÝ Z TEXTŮ SVÝM
TÉMATEM?

3

Eliška Semančíková

Rozálie Hegerová

Markéta Ulčníková
68

Pavla (39)
Výrazná pro mě byla recitátorka, která
přednášela text Jak byl Pepíček v pekle (Barbora
Suchá, pozn. red.) a mile mě oslovil text Smůla
s čápem (autor Miloš Kratochvíl, pozn. red.).
Tomáš (46)
Pamatuji si tu recitátorku ze začátku, co
přednášela Jak byl Pepíček v pekle. Recitovala
civilně, s nadšením a měla dobře vybraný text.
Hynek (13)
Mně se líbil text o té Mstivé Soně (Jiří
Holub: Jak se zbavit Mstivý Soni, pozn. red.),
protože byl ze školního prostředí a hodil se
k tomu recitátorovi.

Marie (25)
Líbil se mi Dominik Hošek, který recitoval
Mstivou Soňu. Byl takový energický.
Klára (24)
Nevyberu nejzajímavější text, ale text, kde
se podle mě nejvíc podařila symbióza člověka
s textem. Takovou dvojicí pro mě byla Rozálie
Hegerová a její text Jak Zuzka vedla cestičku.
Lada (41)
Ta holčička, co dělala Douskovou (Barbora
Suchá, pozn. red.) Teda zkrátila bych ten text,
ale i tak ho zvládla a vystavěla ho.
Silvie (21)
Mně se hodně líbila Johanka, co recitovala
Kůň s modrýma očima (autor Michal Bystrov,
pozn. red.)
Martin (10)
To projímadlo! (Miloš Kratochvíl: Mák
a projímadlo, úryvek z knihy Puntíkáři, pozn.
red.)
Lucie (45)
Ten Mák a projímadlo – to byl takový vtipný
a milý text. Pak mám ráda Daisy Mrázkovou,
takže to Já bylo taky pěkné.
Marie (25)
Zaujal mě Chlapeček a dálka (autorka Daisy
Mrázková, pozn. red.) – přišlo mi to, že se to
může recitovat v každém věku, že si v tom každé
dítě najde to svoje.

ZAPSALI JSME…

… NA BESEDĚ LEKTORSKÉHO SBORU
S RECITÁTORY 2. KATEGORIE
Lektorská dvojice Nina Martínková a Jana Franková začaly hovořit s Anežkou Krejčí o textu
O měsíci a velblouďátku. Recituje již 4 roky a připravovala se s maminkou. Byla patrná její zkušenost na uvolněnosti těla. Dobře komunikovala s publikem a dala čas divákům pro vytvoření představy. Mluvily o problematice vyslovování hlásky „j“ v jevištní mluvě. V naprosté většině se nevyslovuje
(cudně za přehlíží), výjimkou je existenciální význam, třeba v Písmu. Dále s Kateřinou Sikorskou,
připravovanou na ZŠ, rozebíraly přednes Daisy Mrázková Já. Z přípravné fáze prý zůstalo několik
důrazů a barvení slov, což by šlo nyní již opustit. Jana se zaměřila na práci s přímou a uvozovací řečí.
Neměly by od sebe rozseknout, nýbrž jsou spolu „pokropené“ shodnou atmosférou. Na závěr se
lektorky zmínily o frázování delších vět a plynulosti slova ve spojení s adekvátní délkou dechu.
Eliška Votrubová a Josef Bičiště začali mluvit s Janem Žibrickým o Jak mě zachvátila existenční
krize (z knihy Jonatána Papírníka). Úryvek nabídla paní učitelka. Recitátora na textu zajímá to,
jak dívka chtěla dokázat, že je taky imaginární. Jde tedy o moment přátelství a to, co jsme ochotni
udělat pro druhého, abychom dokázali ono přátelství. Jan byl přirozený, logický a rozuměl situacím.
Opět se diskutovalo o dělení textu, „výslovnosti“ čárky jen kvůli pravopisu na rozdíl od logiky řeči.
Důležité je rovněž najít vhodný prostředek pro charakterizaci postavy dospělého. Hrubý hlas je těžké udržet, vhodnější je jít po vlastnosti – laskavosti, důstojnosti, cudnosti či vzdělanosti. Se Sheilou
Havrdovou si povídali o Neviditelném inkoustu. Eliška zdůrazňovala pro všechny, že je důležité
dávat si texty tzv. „do šuplíku“ a pak se k nim vracet. Sheila říkala, že recitovala vzpomínky. Eliška
vysvětlovala různé polohy řeči pro přítomnost a vzpomínky, v nichž si můžeme dovolit i nadhled
a ironii. Besedu končili metaforou o jezení celé kachny naráz ve smyslu členění textu.
Zuzana Jirsová a Ivana Sobková zpovídaly Karolínu Ulrich s jejím textem Nejzvědavější tamarín.
Jedná se o kapitolu z knihy. Na celku se prý podílela ještě se svými spolužáky ve škole. Každý si
vybral jednu postavu, tu sledoval. Lektorky ocenily, že v tom má Karolína jasno a přehled, když
se společně bavily. Pouze litovaly, že neznaly předlohu a neměly celou předlohu po ruce. Johana
Havlíčková povídala o přednesu Koně s modrýma očima. Připravovala se doma. Verše jsou složité
už svou lyričností. Měla však přirozený projev, zvládla většinou těžké frázování a přesahy veršů. Šla
po smyslu. Ivana besedu završila tím, že upozornila na dostatek času pro vytvoření pro představu,
nespěchat a počkat si na vytvoření představy, než do ní recitátor vstoupí. Což ostatně u Johany
nastalo.
Zapsal jop
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VČERA JSME VIDĚLI…

… LEKTORKY RECITAČNÍ ČÁSTI PŘEHLÍDKY
Položili jsme všem lektorkám dílen pro recitátory a lektorce semináře R a lektorce diskusního
klubu pro doprovod recitátorů tři stejné otázky: Čím je pro vás recitace? Může recitovat každý? Co
vás v oblasti dětské literatury v poslední době oslovilo? A poté jsme je požádali o vytvoření kompozice, kterou by znázornily svou představu recitace za využití kapesní francouzské hry Jeu de la tour.

SILVIE MŁYNARCZYKOVÁ

knížky nahlédnu.

určitě mrkněte.

1. Pro mě je to vášeň a celé mé dětství.
2. Recitovat může každý. Ne každý se může stát dobrým recitátorem, ale dobrý recitátor může vzejít odkudkoli.
3. Já už rok žiju z knížky Překlep a Škraloup (autor
Tomáš Končinský a Barbora Klárová, pozn. red.), to mě
oslovilo a nepřestává mě to oslovovat pokaždé, když do

KRISTÝNA MLATEČKOVÁ
1. Představením a vyjádřením sama sebe skrze text,
který interpretuji.
2. Samozřejmě. Podle mě neexistují omezení pro recitaci. Všechno se dá zvládnout.
3. Zaujala mě kniha Kdysi od Morrise Gleitzmana.
Nemohla jsem se od ní odtrhnout. Má i druhý díl, tak se

Kateřina Sikorská

EMA ZÁMEČNÍKOVÁ
1. Naplňuje mne vším možným. Během života se
podoba naplnění mění. Dodávala mi sebevědomí a možnost vykřičet do světa své trable, pak se stala hlubokým
ponorem do milované literatury, posléze pedagogickou
cestou, komunikací a nyní je radostným setkáváním se se
skvělými lidmi, dětmi i dospělými. :-)

2. Může.
3. Poezie Radka Malého. Vlastně je toho hodně. Mám tříletého vnoučka, čtu mu a čtu, objevuji
již dávno zapomenuté....

GABRIELA ZELENÁ SITTOVÁ

1. Pro mě je to způsob myšlení. Číst chytré a zajímavé
texty, nacházet v nich významy, smysl, témata a dělit se o ně.
Hledat, jak to říct právě těmito slovy. Jak by měla znít, aby
to znamenalo co nejpřesněji právě to, co v textu vidím já. Co
mi autor umožňuje vidět, pochopit. Přednes nabízí velmi
výhodné úročení našich myšlenek. Čím víc jsme ochotni
investovat, tím víc se zhodnocuje naše člověčenství. Čím
pokornější vklad, tím zázračnější výnos. Tohle teď zní nějak moc vznešeně, tak aby nedošlo k omylu –
ta správná cesta vůbec nevylučuje humor! Ba naopak.
2. Podle mě ano. Každý, kdo opravdu chce něco říct, kdo má co říct. Když je na začátku opravdové vnitřní chtění, potom už se všechno ostatní zvládne.
3. Knížka Marky Míkové Varvara, kniha o velrybím putování. To je půvabný pohádkový epos
o životě od jeho počátku do jeho nového počátku. Sice o plejtvácích, ale vlastně o lidech. Ostatně
tvorba lidí je prostě o lidech. Skvost pro začínající čtenáře jsou Bratři v poli Jany Šrámkové. Ale moc
ráda mám i knížky, které se čtou jen prohlížením obrázků. Které jsou prostě úplně nebo téměř beze
slov. To je třeba Nový svět (autor Shaun Tan) nebo Řeka (autor Alessandro Sanna), kterou jsem
objevila před pár týdny, i když vyšla v Labyrintu už v roce 2015.

Johana Havlíčková

HÁDEJ, HÁDEJ…
… KDO SE SKRÝVÁ NA FOTOGRAFII?
Dovolili jsme si malou legrácku a trochu
jsme jednoho z lektorů zkrášlili. Poznáte, kdo
se skrývá na fotografii? Pokud se domníváš, že
jsi ho poznal, usměj se na něj, až ho potkáš.
Pokud ti úsměv oplatí, můžeš si být jistý, že je to
on. Pokud nic, tak nic. Můžeš zkoušet úsměvy
na další lektory. Pokud máš pocit, že se dnes na
tebe všichni smějí a ty se nemůžeš dobrat toho,
kdo je osoba na fotografii, nic si z toho nedělej,
odměnou nechť je ti usměvavý den.
č ísl o 3 - 11 .6.2018

Sheila Havrdová
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… Z DISKUSÍ LEKTORŮ
O PŘEDSTAVENÍCH 2. BLOKU
K NEUVĚŘENÍ / TŘI BOTY, ZŠ A MŠ TŘEBOTOV

3

K neuvěření

Óda na lelky

Rozum a stěstí
70

Soubor Tři boty a jeho vedoucí Václava Makovcová a Jana Barnová dovedou dobře využívat
divadelních kouzel, jako je pohyb divadelního znaku, repetice, kolektivní postava, zkratka, kombinace zpěvu a mluveného slova. Dobře pracují s hudbou a temporytmem, s prostorem, kostýmy
i scénografické prvky jsou funkční a elegantní. To vše v zásadě platí i pro inscenaci dvou příběhů
spojených pod názvem K neuvěření, v případě prvního však s výraznými výhradami.
Upřímně řešeno, pro spojení dvou příběhů je těžké hledat pádné důvody. Kromě autora nevykazují společné téma, poetiku, humor, postavy… ani nic jiného, co by je spojovalo. Předlohou první
části je pohádkový příběh trpící rozličnými neduhy. Právě zejména volba této předlohy svedla soubor k jednotvárně útrpnému tónu a pomalému tempu a to nejen v hudební lince, ale i ve výkonech
hlavních postav a v práci se sbory. Příběh sice pracuje se zajímavým tématem zapomnění, přinášejícím úlevu, ne však štěstí, a vzpomínek, které kromě štěstí nutně přinášejí také bolest. Stejně jako
v předloze se však téma nepodařilo v inscenaci doříci, mnohé motivy zůstaly neobhájené a závěr
sklouzl do jakési sentimentální agitace.
Oproti tomu druhá část o dvou věčně rozhádaných bratrech byla plná energie a akce, roztrojení
hlavní dvojice a rozdělení na skupinu rázných děvčat a nepoučitelných chlapců umocňovalo humor
a dramatičnost obsažené již v předloze. Všechny děti měly na jevišti srozumitelný úkol, jehož
naplnění si mohly užít. Práce s hudbou i prostorem byla pestřejší a vynalézavější, svižné tempo bylo
sympatické a dobře vyhovovalo zvolené nadsázce. Až na drobné technické nejasnosti, kdy například v přemíře sborového křiku a nejasné akce zanikla informace o výbuchu sopky či žralocích, byla
tak druhá část čistou a veskrze sympatickou anekdotou. Možná by její síla byla větší, kdyby mohla
být hrána samostatně.

ÓDA NA LELKY / DRAMATICKÝ KROUŽEK PŘI UMĚLECKÉ AKADEMII ZŠ
HOVORČOVICE

Práce s hravou lehce absurdní poezií na jevišti není jednoduchá. Je třeba hledat divadelní
situace, které poezii pomáhají, ale neválcují ji, neodvádějí od ní pozornost. Soubor ze ZŠ Hovorčovice pod vedením Martiny Delišové zvolil rámec procházení výstavou moderního umění, na
2012_deti_black
které ožívají jednotlivé
lehce bláznivé obrazy a sochy. Tento princip je jistě možný, chtělo by to však
zacházet s ním
důsledněji.
Například šikovný princip spouštění situací ze živých obrazů je využíván
3. cervna
2012 16:32:39
spíše nahodile.
Některé ze situací, které v rámci obrazů vznikají, „fungují“ skvěle. Je radost vidět, jak přirozeně, s porozuměním a jasným sdělením v nich jednotlivé básničky zaznívají. Taková je například
situace ve škole, u ohně či při tiskové konferenci o krtkovi. Místy nedostatečně přehledná je naopak
přednáška o mase a zvířatech. Zde občas chybí jasný postoj a motivace přednášejících, stejně jako
srozumitelná role jejich publika.
Bezpochybné však je, že si děti svou hru užívají, stojí si za ní, investují do ní spoustu energie
(někdy až příliš) a jejich setkání s poezií tak rozhodně není promarněnou příležitostí.

ROZUM A ŠTĚSTÍ / DIVADELNÍ STUDIO KAMPAK!, DDM PRAHA 8 –
SPIRÁLA

Je velkou radostí vidět představení, ze kterého přímo tryská potřeba tvůrců komunikovat
o pro ně palčivém tématu. Ještě větší radostí je však vidět představení, které je stejně aktuální jako
univerzální, není agitkou, ale dílem vícevrstevnatým - vedle problémů současných v něm lze najít
problémy minulosti i budoucnosti. To se divadelnímu souboru Kampak! pod vedením Dany Bláhové podařilo.
Volba kvalitní dramatizace pohádky Jana Wericha z pera Markéty Schartové byla jednoznačně
šťastná. Tvůrci doplnili vlastní písně s lehce aktualizačním nádechem a přes značné škrty zachovali
humor dramatizace a skvělá dramaturgická řešení, jako jsou například momenty přemýšlení zobrazené jako rozhovor s postavou Rozumu. Herci výborně jednali slovem a zároveň dobře využívali
specifických možností maňáskového divadla. Nejrůznějším technickým problémů (ke kterým
mimo jiné přispívalo nevýhodně nízký paraván), se nevyhnuli. Většinou si s nimi však dokázali
poradit tak, že pouze potvrdili své soustředění a nasazení.
Soubor nikoho nenechal na pochybách, který z našich současných politiků inspiroval postavu
Ministra vnitra. Zajímavé bylo, že pouhé náznaky využité v dopoledním představení, které dovolovaly divákovi, aby si na tuto aktualizaci přišel sám, byly mnohem silnější než okamžité prozrazení
inspirace pomocí karikatury všem dobře známé (a protivné) „českoslovenstiny“ v představení odpoledním. Naopak stručná karikatura mluvčího současného prezidenta ČR coby člena ministrovy
kamarily byla dávkována zcela přesně.
Závěrečná lehce agitační a možná příliš konkrétní píseň by mohla být považována za zbytečný přívažek,jdoucí proti nadsázce inscenace. Ovšem moment, kdy mladí lidé opustí své loutky
a promluví k divákům tváří v tvář, působil vlastně poctivě a (alespoň pro dospělé sdílející s tvůrci
deziluzi ze současné politické situace) téměř katarzně.
Anna Hrnečková
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VČERA JSME VIDĚLI…

VČERA JSME VIDĚLI…

K neuvěření

Kristýna Sovová

Óda na lelky

Nikola Štorková

Rozum a stěstí

Daniel Karko

č ísl o 3 - 11 .6.2018
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VČERA JSME VIDĚLI…

ZEPTALI JSME SE…

… NA DIVÁCKÉ DOJMY
Z PŘEDSTAVENÍ
DRUHÉHO BLOKU
ROZUM A ŠTĚSTÍ

3

Karolína Ulrich

Kateřina Badová

Lucie (40 let)
Představení se mi moc líbilo. Nejvíce oceňuji
práci s loutkami. Vše na mě působilo moc živě.
Vendula (17 let)
Představení se mi líbilo, ačkoli na mě působilo lehce průměrně.
Alena (18 let)
Skvělý zvukový dodělávky s frkačkama.
Skvělé nenásilné vtipy. Celkové ztvárnění. Ale
Štěstí občas nebylo rozumět.
David (20 let)
Moc se mi to líbilo. Měli krásně udělaný
loutky, kulisy a písničky byly taky moc hezký.
Tereza (11 let)
Moc se mi to líbilo, bylo to hezké. Nejvíce se
mi líbila ta poslední scéna.
Jakub (14 let)
Líbil se mi humor, který použili. Taky se mi
líbilo, jak svým způsobem oživili starou povídku
od Jana Wericha.
Pavlína (17 let)
Celkově to bylo komický. Vtipné bylo to
schovávání.
Evča (17 let)
Měli hezký loutky a muziku, která je doprovázela. Měli pěkné propojení loutek s herci.

K NEUVĚŘENÍ!
Jana (16 let)
Moc se mi líbil příběh, jak to děti hrály, jak
zůstávaly v roli, a bylo to moc krásné.
David (20 let)
Hra se mi moc líbila. Děti to měly hezky
secvičený a působilo to opravdu pěkně.

Hedvika (15 let)
Moc se mi líbily výkony dětí, vše na mě
působilo moc mile a opravdově.
Pavla (30 let)
Zaujaly mě cajóny (čti kachon, jde o perkusní bedýnku s dírou, pozn. red.) Zaujala mě
energie dětí. Líbila se mi hudební složka. Práce
s divadelními prostředky.
Tereza (11 let)
Hodně se mi líbila práce s kostkama, jak
tam stavěli ty hrady. To se mi strašně líbilo.
Esterka (8 let)
Hezky k tomu hrála hudba. Moc se mi líbila
harmonika a jejich tance.
Hana (čerstvá babička)
Hezký námět a moc hezky zpívali. Nic méně
to bylo zdlouhavé a někdy jsem nevěděla, kdy
představení končí.

ÓDA NA LELKY
Mira (8 let)
Představení bylo moc pěkné. Nejvíce se mi
líbil příchod dětí do muzea.
Eva (17 let)
Děti byly moc šikovné, musím ocenit jejich
skvělou artikulaci a celkově jejich projev.
Anna Š. (18 let)
Představení bylo velmi příjemné, zábavné
a navíc, a to je to nejdůležitější, osvěžující.
Děti zářily nadšením, že mohou být na jevišti
a výrazně dávaly najevo, že si jsou jisté svými
rolemi. Koncept byl moc hezký a řekla bych, že
zřetelně podaný.
Sophie (10 let)
Hrozně se mi to líbilo. Zaujalo mě, že vzali
moderní básničky. Líbilo se mi, jak je ztvárnili.
Ale hlavně se mi líbily ty básničky.
Ondřej (17 let)
Představení bylo velice krásné. Zaujalo mě
přednášení malých dětí. Jednoduchá, ale příjemná scéna. Zaujala mě slečna, co to uváděla.
Valentýna (8 let), Meda (10 let), Markéta
(11 let)
Tak všechno. Třeba jak rapovali. Nebo ten
pravěk byl pěknej, jak pracovali s těma slovama.
Oni něco dělali a pak to zastavili a začali dělat
něco jinýho, to se mi moc líbilo.

NAKRESLI SI...
… SVŮJ DOJEM Z DNEŠNÍCH PŘEDSTAVENÍ

Sophie Louise Bransten
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VYBARVI SI…

VČERA JSME VIDĚLI…

… TŘETÍ ČÍSLO DENÍKU DĚTSKÉ SCÉNY
Na stránkách tohoto deníku si můžete všimnout, u některých nadpisů, titulků, fotografií, článků a obrázků, malé ikony štětce. Co to znamená? Jste-li tvořiví tvorové a máte-li rádi barvy, tak si
z černobílé tiskoviny můžete stvořit barevnou. Záleží zcela na vás, jaké barvy použijete a jak barevný bude váš zpravodaj. Ikona štětce je pouze nabídkou. Kreslete a vybarvujte, jak je libo. Pokud se
s námi chcete o své výtvory podělit, můžete nám je přinést ukázat do redakce ve 3. podlaží Fabriky
a my to patřičně oceníme zvoláním: „OMG!“
red

Dominik Hošek

ZAPSALI JSME…

… Z DISKUSÍ DĚTSKÉHO DISKUSNÍHO KLUBU
Na diskusi se dostavil soubor Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov a Dramatický kroužek při Umělecké
akademii ZŠ Hovorčovice, později se připojily soubory Nemáme z Brna (zahrají v pondělí) a divadelní studio Kampak! z Prahy 8.
Dramatický kroužek z Hovorčovic se představil hrou Óda na lelky. Diváci na něm především
ocenili živý obraz, zpracování rýmovaných textů od Pavla Šruta a Emanuela Frynty. Představení
bylo dynamické a mělo návaznost. Děti ze souboru prý nejdříve zdramatizovaly básničky a potom
je složily dohromady. Během tvorby musely některé písničky vyjmout nebo předělat. Zajímavé pro
diváka bylo využití rekvizit např.: sluneční brýle jako mikrofon atd. Celkově soubor dostal velké
množství pozitivní zpětné vazby. Podle názorů účinkujících bylo nejvíce zdařilé třetí vystoupení.
Vedoucí kroužku dává velký důraz na správnou výslovnost a hlasitost projevu. Inscenace začaly
tvořit již minulý školní rok a po dlouhém počítání se soubor shodl, že dnes zahrály šestou reprízu.
Sami lektoři diskusí vytkli dětem pár hereckých faulů, blokování se založenými pažemi a vystupování z role. Naopak ocenili oddělování básní tak, že nesplývaly do sebe.
Soubor Tři boty ze Třebotova, který ztvárnil divadelní hru K neuvěření, zaujal diváky zejména
poskládáním obrazů, dále zaujaly bedny jako metaforický výrazový prostředek. Při diskusi zaujal
fakt, že bedny si děti vyrobily samy. Představení bylo pro diskutující složeno ze dvou příběhů. První
příběh Zapomněnky nás měl naučit řešit problémy a nezavírat se do sebe. Témata vybraly paní
učitelky a s pomocí dětí se dohodly na detailech. Tvorba tohoto představení trvala již od minulého
školního roku. U druhého představení Mik a Mek byla vyzdvižena souhra kolektivní postavy dvou
bratrů, která byla ztvárněna šesti chlapci. Lektoři vyzdvihli srozumitelnost projevu.
Divadelní studio Kampak! z Prahy přijelo na Dětskou scénu s představením Rozum a štěstí. Do
diskuse se soubor zapojil se zpožděním z důvodu časových problémů v harmonogramu. Kombinace
loutek s herci se divákům velmi líbila. Dozvěděli jsme se, že při dnešním vystoupení bylo v souboru
jiné obsazení. Zajímavá byla hra na kazoo, která představení příjemně oživila. Dále byla vyzdvižena
afektovanost Štěstí a serióznost Rozumu. Zdůrazněn byl politický podtext, jenž byl pro mnohé hlavní
myšlenkou. Pro jednu z diskutujících byl politický podtext zbytečný, soubor reagoval tím, že právě
politický podtext byl pro ně hlavní, pohádka druhotná. Vyzdvižena také byla vtipná výměna loutkoherců. Soubor sdělil, že příprava inscenace probíhala od začátku letošního roku.
Zapsaly Veronika Herelová a Daniela Kuncířová, studentky 2. lycea SOŠPg Čáslav
č ísl o 3 - 11 .6.2018

Kristýna Salusová

Matyas Číšecký
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DNES HRAJÍ…

… NEMÁME, SVČ LUŽÁNKY, BRNO
IDOL!
Jak vznikl název vašeho souboru?
Mysleli jsme, že jsme vtipní...
Co vás na divadle baví?
Dělání divných věcí bez nechápajících výrazů ostatních. :-)
Co vám na divadle vadí?
Když nemáme co hrát.
Proč a jak jste se pustili do inscenování
zvolené předlohy?
Monika: Neměli jsme na výběr.
Popište nejzajímavější detail, okamžik
vaší inscenace.
Nejlepší je Idol! Proč? Je to Idol!

3

Kdy nastal největší zásek, zádrhel při
zkoušení?
Když zákonná zástupkyně – matka – nedovolila Jirkovi na Dětské scéně hrát...
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci
hrajete?
Pro diváky, pro kamarády, pro sebe a občas
pro matky. ❤
Ptal se jop

… HOP-HOP, ZUŠ OSTROV

BĚŽ, CHLAPCE, BĚŽ (NECHCI, ABYSTE MĚ LITOVALI, TO JE K NIČEMU)
Jak vznikl název vašeho souboru?
Jakýsi novinář nazval soubor na základě písničky z představení, stalo se za Soni Pavelkové.
Co vás na divadle baví?
Divadlo, hraní, fantazie, kolektiv, režisér,
výlety, být někým jiným, kreativita, seznamování, seberealizace, výlety.
Co vám na divadle vadí?
Lidi, kteří mu nerozmějí… Jinak asi nic.
Proč a jak jste se pustili do inscenování
zvolené předlohy? (Kdo s předlohou přišel?)
Jeden člen ji našel v knihovně, kam jsme šli
hledat knihy podle zvoleného tématu. Takže
protože odpovídala našemu tématu. Nejprve
jsme hledali, jak inscenaci hrát – Janička říká
klíč k uchopení – a pak už jsme hráli etudy, tedy
vlastně nejprve jsme měli hodně pohybovek

a pak etudy a etudy.
Popište nejzajímavější detail, okamžik
vaší inscenace. A proč tomu tak je?
Výměny – dospívání. Pochod vojáků a za
nimi útěk Jurka – mrazí nás. Když všichni hrajeme Jurka – násobení, odlišnost, síla… a vlastně
celá inscenace, pro nás je to silné.
Kdy nastal největší zásek, zádrhel při
zkoušení?
Konec.
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci
hrajete?
Jsme chvíli po premiéře, takže párkrát pro
školy a na přehlídkách, ale víme, že budeme
hrát na festivalu v Terezíně, v Anglii, v Nitře…
Ptal se jop

… DĚTSKÉ STUDIO DĚS, DIVADLO LOUTEK OSTRAVA

BABIČKO, VYPRÁVĚJ NÁM NECO…

74

Jak vznikl název vašeho souboru?
Neptal se nás na to někdo už loni?
Ptal. A co jste odpověděli?
Tomáš ho vymyslel, že jsme děsní. A taky je
to zkratka názvu Dětské studio – DěS.
Co vás na divadle baví?
To, co loni. Rozmanitost. Možnost vžití
se do rozmanitých situací. Že můžeme zlobit
agresivního Tomáše. Vidět divadlo z druhé
strany. Baví mě tréma, adrenalin před tím, než
začneme hrát. Takové to „nevadí-nevadí“. Jestli
nevíte, co je „nevadí“, tak nevadí.
Co vám na divadle vadí?
Nechápavé publikum, hlavně moji spolužáci. A že máme DěS jen jednou týdně.
Proč a jak jste se pustili do inscenování
zvolené předlohy?
Abychom zkusili zase něco nového. Minulý
rok to bylo těžké na text a letos na pohyb. Je to
více pohybové. A hodně jsme na začátku mluvili

o školství a co se nám v něm líbí a co ne. A co je
manipulace. A že se objevuje v každé generaci.
Kdo s předlohou přišel?
Tomáš nám předčítal hororové pohádky.
Popište nejzajímavější okamžik vaší
inscenace.
Celé je to zajímavé. Ale to ještě neznamená,
že je to vždycky dobré.
Kdy nastal největší zádrhel při zkoušení?
Když chyběla polovina souboru. Stačí, když
chybí jeden. A když nám zrušili premiéru (na
alternativní scéně DLO byl na čas přerušen
provoz z technických důvodů a nehrálo se zde,
pozn. red.).
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci
hrajete?
Zatím jsme hráli jednou na Ostravské
lokálce. Dvakrát nám zrušili premiéru. Ale po
prázdninách to budeme hrát i pro školy.
Ptal se jop
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NA STOLKU REDAKTORŮ...

VČERA JSME VIDĚLI…

… SIBIŘSKÁ VÝCHOVA
Kniha pojednává o komunitě dědičných sibiřských zločinců,
urků, které Stalin násilně přestěhoval do podněsterských Benderů, města dnes ležícího na území Moldávie. Podle Libora Dvořáka,
odborníka na ruskou tematiku, je kniha jakousi biblí ruského
zločineckého světa.
Teď si možná říkáte: Taková kniha ale není pro děti! Kamarádka mě vzala na stejnojmenné představení Strašnického divadla
X10 a pak mi knihu půjčila. Příliš chuti ji číst jsem neměla. Když
jsem ale začala, vyprávění mě pohltilo. Po tři dny, jakmile jsem
přišla z práce, jsem jen četla. A navzdory tomu, co kniha popisovala, čerpala jsem z ní mravní posilu a duchovní naději.
Autor, Nikolai Lilin, se narodil v roce 1980. Od roku 2003 žije
v Itálii, kde má tatérský salón. Popisuje své dětství a mládí v diaspoře lidí, kteří udržují nesmlouvavý postoj k ruskému státnímu
zřízení. Opírají se přitom o vlastní etický kodex. Pohrdají penězi
a přepychem, milují malé děti, chrání slabé, nemocné a handicapované, váží si starých lidí. Za všech okolností mluví pravdu, odmítají obchod s drogami, násilí
na ženách i zbytečné vraždění. Přesto se „v sibiřské komunitě učíte zabíjet odmalička. Naše životní
filozofie má těsný vztah ke smrti,“ píše Lilin, „děti se učí, že nebezpečí a smrt jsou věci svázané s existencí, a tudíž vzít někomu život nebo zemřít je normální, pokud je k tomu pádný důvod.“
Jazyk vyprávění v překladu Alice Flemrové působí lapidárně. Žádná zbytečná slova, jen konstatování. „Dědeček Kuzja mě neučil tím, že by mi dával přednášky, ale povídáním, vyprávěl mi své
historky a poslouchal mé rozumování. Díky němu jsem se naučil spoustu věcí, které mi umožnily přežít. Jeho způsob nahlížení a chápání světa byl velice pokorný, nemluvil o životě z pozice
člověka, který na něj pohlíží svrchu, ale z perspektivy toho, kdo stojí nohama pevně na zemi a snaží
se tak vytrvat co možná nejdéle.“
Sibiřská výchova poskytla hrdinovi výbavu, díky níž dokázal přežít. Nejen drsný život v Benderu, ale i vězení pro mladistvé a válku v Čečensku, kam byl nasazen. Odolávám pokušení psát
dál, třeba o sibiřském tetování. V každém případě jde o svéráznou zprávu o zanikající komunitě
a současně příklad, jak lze žít ve světě beznaděje a rozpadajících se hodnot.
Veronika Rodová

Šťastný princ

Nikolai Lilin: Sibiřská výchova. Praha a Litomyšl: Paseka, 2011.

KOUTEK JAZYKOVÉ ARCHEOLOGIE…

… CUDNÝ
Znamená mravně čistý nebo též stydlivý. Ve staročeštině slovo cudně či cidně neslo význam
divně, podivuhodně, ale i opatrně až tajně, slovo cúdný pak pěkný, hezký. Dodnes existuje ve slovenštině slovo čudný, divný. Podle etymologického slovníku se význam vyvíjel od podivuhodný, přes
krásný k mravně čistý. Základem je praslovanské čudo, čudъ, tedy div.
Cudnost je jednou ze sedmi ctností, jejím opakem je smilstvo, jeden ze sedmi hříchů. Představuje mravní čistotu a sexuální zdrženlivost. Užívané je sousloví pás cudnosti či cudná dívka. Když
začnete toto slovo hledat na internetu, dostanete se spíše k věcem necudným. Zdá se, že jsme pro
dnešní den vybrali slovo pro děti nevhodné.
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2001, s. 588–589.

Hotel

KOUTEK JAZYKOVÉ NOVOLOGIE…

… OMG
Anglická zkratka OMG také patří k novým chatovacím zkratkám. Jde o první písmena slov „Oh
My God“, v českém překladu „pane Bože“ nebo „ó můj Bože“, případně jen „Bože!“. Čistě teoreticky,
pokud se nemá brát jméno boží nadarmo, neměla by tato zkratka být příliš frekventovaná. Ale kdo
ví. V roce 2009 natočil režisér Peter Rodger dokumentární film, ve kterém se různých lidí po celém
světě ptá: „What is God?“ Odpovědi dostává nejrůznější. Existuje také indický film OMG: Oh My
God!, který vypráví příběh obchodníka s hinduistickými suvenýry, jehož obchod postihne živelná
pohroma. Jelikož v Boha nevěří, oznámí ho k soudu jako viníka. Bůh se mu zjeví a obchodník soud
vyhraje. OMG! Kdyby to bylo takhle jednoduché… Na závěr nabízíme modlitbu amerického teologa
Karla Paula Reinholda Niebuhra (1892-1971), byť „Oh“ a „My“ si musíme doplnit sami: God, grant
me the serenity to accept the things I cannot change / Courage to change the things I can / And
wisdom to know the difference. Amen.
č ísl o 3 - 11 .6.2018
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... DOBRÝ DEN, JÁ JSEM VÁŠ HRNEK
A BUDU TADY S VÁMI BYDLET.

POD REFLEKTOREM BARVA…

3

DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY NA INTERNETU
www.drama.cz/ds

… BÍLÁ

Ačkoliv působí nevinně, obsahuje v sobě
všechny barvy spektra a jejím nejtmavším odstínem je černá. Až do 17. století se mělo za to, že
bílá je základní barvou, ostatní barvy vznikají
tím, že se k bílé přimíchají. Isaac Newton (16421727) provedl pokus, při kterém na optickém
hranolu rozložil paprsek bílého světla a tak
dokázal, že bílá se naopak z ostatních barev
skládá.
Bílá barva má moc zvětšovat prostor a působí
rozjasňujícím dojmem. Bílou plochu vnímáme
jako čistou a neposkvrněnou, někdy až aseptickou. Tradičně se užívá ve vybavení koupelen
i kuchyní. Bílé pláště nosí lékaři i kuchaři. Bývá
spojována s mládím, bílé jsou šaty nevěst, které
mají ukazovat jejich cudnost. Bílé ale také bývají
vlasy starců. Bílá je barvou smrti. Kosti jsou bílé,
bílý je písek i sluneční žár. V Číně, Vietnamu
a Indii se nosí bílé smuteční oblečení. Bílý je sníh
a oblaka, mlha je bílá. Bílý je leknín, kopretina
a lilie. Bílé jsou labutě, koně, husy, králíci, lední
medvědi. Bílého jelena, bílou velrybu, bílého slona či bílého hada vnímáme jako tvory výjimečné,
posvátné, pohádkové či chimérické. Bílé je mléko, bílá jsou vejce, bílý je chléb, ale také sádlo.
Bílá vlajka ohlašuje příměří, mír a dobré
zprávy. Když se hrdina Théseus šťastně vracel
z Kréty, kde zabil Mínotaura a získal srdce
princezny Ariadny, ze zamilované roztržitosti
opomněl napnout bílé plachty. Když jeho otec,
král Aigeus, viděl na obzoru plachty černé, žalem nad domnělou smrtí syna se vrhl do moře.
Karel Šiktanc se ve své poémě Adam a Eva
(1968) dostává bílé na dřeň:
„Lilo / Lilo. Bíle lilo. / Bez milosti. Bez
lítosti. / Liliově bíle lilo. / Až se slilo co kde bylo.
/ Hlad. I hněv. I kosti.“
Ver

DĚTSK Á SCÉNA NA FACEBOOKU
www.facebook.com/DetskaScena/

PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2018
PONDĚLÍ 11. ČERVNA		
8.30–12.30
8.30–12.00
9.00–11.20
14.00–16.30
skupina A
		
skupina B
		
skupina A+B
		
skupina A
		
skupina B
		
17.00–17.45
		
17.00–18.30
18.00–19.15
		
20.15		
		
21.00		
		

semináře A–E					
Fka, OttD
výlet pro děti ze souborů
3. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost
3. blok přehlídky – vystoupení pro účastníky Dětské scény
Idol!
Nemáme, SVČ Lužánky, Brno 			
Tyjátr
Babičko, vyprávěj nám neco…
dětské studio DěS, Divadlo loutek Ostrava		
Trám
Běž, chlapče, běž (Nechci, abyste mě litovali, to je k ničemu) 				
HOP-HOP, ZUŠ Ostrov				
Fka
Babičko, vyprávěj nám neco…
dětské studio DěS, Divadlo loutek Ostrava		
Trám
Idol!
Nemáme, SVČ Lužánky, Brno 			
Tyjátr
diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů
vystupujících v 3. bloku				
Fka-2. podl.
dětský diskusní klub				
Fka-aula
diskuse o představeních 3. bloku			
stodola
hosté přehlídky
Vlna.sk
DRIM, ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra			
Fka
The Dozing Brothers a Entropie
Svitavy (koncert)					
stodola

Fka 		

Fabrika Svitavy

stodola
Tyjátr		
Trám		
OttD		

farní stodola svitavské římskokatolické farnosti
Alternativní klub Tyjátr
Divadlo Trám
Ottendorferův dům

DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY - ČÍSLO 3.
Redakce: Hana Volkmerová (šéfredaktorka), Terezie Pecharová, Veronika Rodová, Roman Manda, Josef Pekárek, Pavel Kocych (grafika
a sazba), Ivo Mičkal (foto), Jazz Jameson čtyřnožec. Tisk: DTP centrum Svitavy. Redakce sídlí ve 3. podlaží Fabriky Svitavy. Neprošlo
jazykovou korekturou. Uzávěrka čísla 3 - 10. června 2018 v 22:59. Náklad 180 ks.
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NA ÚVOD…

4

„Pozoooooooor přistáváme“ zvolaly
návštěvnice… Z přistání byly nadšené, protože jejich cesta z planety „Reálný život“ na
planetu „Snů“ se zkomplikovala… Z původní
hodiny, jak slibovali piloti nejmodernějších
technologií, se cesta protáhla o celých 75
minut a 30 vteřin… Taktéž netušily, že další
výzvou na planetě „Snů“ pro ně bude nalézt
místo na spaní… Každý pokus o uložení
technických vymožeností, jako je spacák či
karimatka, byl zmařen… K vytouženému cíli
se dostaly po zdolání čtvero uzamčených dveří…A nejednalo se o žádnou únikovou hru…
Planeta „Snů“ přivítala návštěvnice
vlahým deštěm, který z „Reálného života“
neznaly… Jejich planeta je vyprahlá pustina
zářící žlutými poli bez deště… Byly překvapené… Ihned po svém příjezdu se na snové planetě setkaly se přízněnými dušemi, kterým
není jedno, co se zde děje… S takovou odvahou a hlubokou úctou ke své zemi se doma
nesetkávaly… Návštěvnice byly potěšeny
rozmanitostí zvířectva, o které zasvěceně pěli
ódu průvodci v galerii moderního umění…
Viděly však, že i zde na planetě „Snů“ mohou
být mezilidské vztahy stejně k neuvěření jako
u nich v „Reálném životě“… K neuvěření… To
ale netušily, co všechno jim planeta „Snů“
může ještě nabídnout… Potěšilo je, že na této
planetě nežije jen lidský druh, ale vyskytují se
zde věku odolné bytosti jménem maňásci…
Tyto bytosti řeší problematiku metafyzického bytí v zásadní otázce: štěstí nebo rozum?
K večeru jim byla osvětlena lidská pomíjivost… Smutek lidí jim byl blízký… Doufají,
že se s bytostmi, které odešly do neznáma,
mohou opět setkat… I o takovýchto věcech
si lidský druh dokáže zpívat a nacházet v ní
krásu, moudrost, ladnost a poučení… Po
celodenním výzkumném pobytu návštěvnice
došly k jednoznačnému výsledku – návrat
na planetu „Reálný život“ je nechtěný a bude
velmi složitý… Přemýšlí o tom, zda některé
bytosti z domovské planety nevyslat na stejně
objevnou cestu po planetě „Snů“…
Vaše návštěvnice z planety „Reálný život“
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NAHLÉDLI JSME DO…

… SEMINÁŘE A – AUTOBIOGRAFICKÉ
DIVADLO

Seminář belgické lektorky Susanne Schraderové probíhal ve dvou prostorech, ve Fabrice a ve
Stodole, což odpovídalo dvěma obsahovým liniím práce. Susanne zahájila seminář seznamovacími, pohybovými a improvizačními cvičeními ve Fabrice. Poté se se skupinou začala věnovat práci
s textem bajky Kočka s myší ve společnosti. A současně pracovala s autobiografickými příběhy, které
přinesli účastníci semináře. Tyto dva okruhy spojovalo téma odvahy. Seminaristé nejprve pojmenovávali témata, která v bajce nalezli (strach, zbabělost, přitakání zlu atp.). Poté hledali uzlová místa,
kde by se příběh, kdy kočka nakonec sežere nejen svou nevěstu – myš, ale i ostatní svatebčany,
mohl začít odvíjet jinak. Možnou změnu ve vývoji děje měli zformulovat do jediné věty (věta I).
Posléze byl celý příběh čten znovu. Seminaristé děj průběžně zastavovali a četli své věty I. Susanne
naznačila, že tyto momenty změn v příběhu později dále využijí.
Nyní se práce přesunula do prostoru Stodoly. Každý seminarista byl veden k tomu, aby si vytvořil divadelní postavu, která s ním nebude totožná, ale bude mu blízká. Její divadelní jméno bude
identické a příjmením bude pouze iniciála, která odpovídá reálnému příjmení (například Susanne
S.). Tato postava bude později vyprávět autobiografický příběh.
Druhý den začal sérií pohybových cvičení zaměřených na protažení, oční kontakt, mimoslovní
komunikaci, orientaci v prostoru, skupinovou dynamiku a pohybovou souhru. Zajímavé bylo cvičení, kdy se pětice seminaristů rozestavěla do tvaru kosočtverce (1–3–1) čelem k divákům. Hráč v čele
skupiny vedl pohyb a ostatní jej zrcadlili. Jakmile se vůdce otočil doleva, změnilo se čelo skupiny,
a tedy i její vůdce. Susanne třem po sobě jdoucím pěticím určovala, jak se mají pohybovat: myš se
schovává před kočkou, zvířata pomáhají myši, myší armáda se zbraněmi. Zadaná témata vycházela
z vět I, které seminaristé vymýšleli předchozí den. Se změnami ve vedení pohybu se mohla měnit i
perspektiva pohledu na situaci; z pohledu kočky myši či jiného zvířete. Pohyb podporovala hudba.
Nyní se hráči vrátili k divadelním postavám vytvořeným předchozího dne. Procházeli prostorem
a jakmile se někdo zastavil, zastavila se i celá skupina. Vyslovil své divadelní jméno a větu I, která

2012_deti_black
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vznikla předchozí den.
Zaznělo například: „Pavel
V. Myši, nikdy nevěřte
kočkám.“ „Jarmila Š.
Zavolala toho nejchytřejšího myšáka na pomoc.“
„Kačí V. A pak myš utekla
a všichni se zachránili.“
„Františka H. A červenka
ji varovala před kočičí
vychytralostí.“ „Anežka
U. Když mě nesežereš,
nějaké jídlo ti obstarám.
Jsem malinká, všude se
protáhnu.“ „Kačka Š. A
myši se postavili kočce se
zbraní v rukách.“ „Jana K.
A myš pochopila, jak to
kočka myslela se svatbou.“
„Péťa H. Myš s hejlem
společně vymyslely na
kocoura lest.“
V dalším bloku se
seminaristé věnovali práci
s charaktery různých zvířecích postav. Inspirovat
se měli jak textem bajky,
tak větami I. Za zvuku
hudby si hráči pohybově
hledali své zvíře. Jakmile
nalezli jeho pohybový výraz, nasadili si bílou masku. Susanne cvičení dále
rozvinula. Když některé
zvíře zvolalo své jméno
– např. Anna Zajíc –, celá skupina se zastavila. Anna Zajíc pak měla svůj drobný pohybový výstup,
který uzavřela vyslovením svého divadelního jména podruhé, načež se skupina opět rozpohybovala.
Tímto způsobem se představila všechna zvířata (např. Lenka Hejl, Jakub Pes, Jarmila Bleška, Kačka
Slepice, Pavel Zmije, Františka Červenka, Kačí Kůň).
Následovala improvizace, v níž se setkalo několik zvířat dohromady. Tímto způsobem hráči
prozkoumávali zvířecí postavy ve vzájemném jednání.
Teď se skupina přesunula do Stodoly a začala pracovat na autobiografických příbězích. Každý
si našel prostor, kde by chtěl jako divadelní postava svůj příběh vyprávět, a pak místo představil
ostatním.
Nyní se Susanne zaměřila na zpřesnění okolností příběhů. Seminaristé se pohybovali v prostoru
a lektorka vyslovovala otázky, na které hráči odpovídali všichni najednou: „Kolik ti bylo let, když jsi
zažil ten příběh? Ve které zemi jsi byl? Bylo to ve městě, nebo někde ve vesnici, nebo někde úplně
mimo? Zkus ho popsat, to místo, kde se to přihodilo. V jakém ročním období se to odehrávalo? Jaké
bylo počasí? Svítilo sluníčko? Pršelo? Byla noc? Kdo je nejdůležitější osobou v příběhu? Kolik jí
tehdy bylo? Jakou měla barvu vlasů, očí? Je tu ještě někdo, kdo byl pro příběh důležitý?“ apod. Dále
hráči formulovali větu (větu II), která vystihovala podstatu jejich autobiografického příběhu. Opět
se pohybovali prostorem, a když se zastavili, vyslovili jméno své postavy a větu II: „Anežka U. Chci
a dokážu to změnit.“ „Anna S. Být oporou ostatním přes vlastní strach.“ Pavel V. Přeběhl přes ulici a
bez váhání starého muže zachránil.“ „Jarmila Š. Být šťastný vyžaduje odvahu.“ „Slávka Č. Takže tady
máme bonzáky.“ „Jirka S. Říkali, že prej to nerupne.“ „Kačí V. Odvážila jsem se s ním o tom mluvit.“
„Františka H. Já ti pro ty třešně vylezu.“ „Markéta V. Pomoc nejlepší kamarádce i přes vlastní smrt.“
„Kačka Š. On se ho vůbec nebál.“ „Kuba K. Myslel jsem, že v tu chvíli umřu.“ „Jana K. Byla jsem na to
úplně sama.“ Větu II si každý zapsal na papír a připsal jméno své divadelní postavy. Nyní přišel čas
vyzkoušet si vyprávění na vybraném místě.

VČERA JSME VIDĚLI…

Třetí den byl dnem vyprávění autobiografických příběhů ve Stodole. Každý si tajně vylosoval
jméno divadelní postavy, jejíž příběh měl bedlivě sledovat. Následovala série cvičení se zavázanýma
očima zaměřených na orientaci v prostoru a kontakt s partnerem. Význam této fáze práce Susanne
shrnula slovy: „Pro mě je důležité, abyste si udrželi klid, který jste našli. Teď budeme poslouchat
vaše autobiografické příběhy. Chtěla bych vás poprosit, abyste mezi příběhy nemluvili.“ Vyprávění
příběhů rytmizoval rituál, kdy vypravěč řekl své divadelní jméno,
zavedl ostatní na vybrané místo, zavázal si oči a začal vyprávět příběh. Poté nastala chvíle ticha
a slova se chopil další vypravěč. I když vypravěči neměli vizuální kontakt s publikem a nebyly použity žádné divadelní prostředky, výsledek byl působivý. Tím, že vypravěči měli zavázané oči, byli plně
koncentrovaní a mohli sdělovat podstatu svých příběhů. Působilo to, jako by četli knihu.
Susanne na závěr nastínila další postup. Další den se každý bude věnovat práci s příběhem
postavy, jejíž jméno si vylosoval.
Zapsali Roman Manda a Veronika Rodová
č ísl o 4 - 1 2 .6.2 018
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NAHLÉDLI JSME DO…

…SEMINÁŘE E – CESTA DRAMABUSEM
DO ZASTÁVKY INSCENACE,
SEMINÁŘE ZÁKLADŮ DIVADLA HRANÉHO DĚTMI

4

Vstupujeme s fotografem Ivo Mičkalem do místnosti, kde práce běží v plném proudu. Zní
hudba a právě probíhá intenzivní hledání pohybového vyjádření tématu, kterým se skupina zabývá.
Každý sám si ve své veřejné samotě hledá a prozkoumává pohybovou smyčku, kterou, jak se později
ukáže, vedoucí, Kateřina Ondráčková, nazývá scénický tanec.
Následuje reflexe, při které Kateřina umně kloubí metodické poznámky s motivací a podporou:
„Všimněte si, kolik již máme nasbíraného materiálu“, říká Katka, „máme text, k tomu scénický
tanec, živý obraz. Když jsem se na vás dívala, bylo silné pozorovat, jak se pohyb propojil s vašimi
pocity. Bylo to znát z výrazů vašich tváří. Jak se vám pracovalo?“
Skupina pěti mužů a šesti žen začíná sdělovat své dojmy: „Mohla by být čistější podlaha.“ „Je
úžasné, když se člověk oprostí od zbytečných myšlenek. Ví, že nikdo na nikoho nekouká.“ „Jednou
jsem viděla scénický tanec, co nám paní učitelka promítala v dramaťáku. Říkala jsem si tehdy, že
tohle bych nikdy nedokázala. A tady to jde samo!“
Katka upozorňuje: Postupovali jsme postupně a tak to šlo přirozeně. Gesta, co jste si našli první
den, jste teď použili a sami zakomponovali do další práce. Máme teď hotový začátek, střed i konec
a musíme vyzkoušet, jak to propojit.“
Po menších skupinkách si seminaristé navzájem předvádějí pohybovou sekvenci, kterou
předtím zkoušeli společně. Když jde „na plac“ druhá skupina, Katka pozměňuje zadání: „Každý teď
sekvenci zopakujte čtyřikrát a pak skončete. Úplně se zastavíte. Nebudu vám už říkat, že se blíží
konec. Sami hledejte, jak skončit.“
Když skupina skončí, Katka se všech ptá, jaký je podle nich optimální počet opakování. Dohodnou se na dvou. Před přestávkou ještě stihnou nachystat živý obraz, kde ústřední roli hraje židle.
Ukáží si vzájemně výsledek a reflektují, co vidí, jak tomu rozumí. Katka připomíná: “Je to pro výstup všech, proto se musíme zabývat tím, jak tomu živému obrazu rozumíme a zda s jeho podobou
souhlasíme. Zda se nám to bude hodit do zamýšleného tvaru.“
Po přestávce následuje rekapitulace a zkoušení ve skupinách. Diskuse o technických detailech,
například kde budou židle a jak se s nimi bude manipulovat. Na závěr dají seminaristé jednotlivé
části dohromady a vyzkouší vše v celku. Pak probírají, jak to celé působí, jak propojit jednotlivé
okamžiky. Katka shrnuje: „Takhle vcelku jsme to ještě neviděli. Hezky se to poskládalo, všechny
vaše nápady. Hledáme způsob, jak to chceme společně sdělit.“
Zaznamenala Veronika Rodová
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NA SLOVÍČKO…

… S KATEŘINOU
ONDRÁČKOVOU,
LEKTORKOU
SEMINÁŘE E

Na čem pracujete v letošním semináři?
Hledáme odrazové můstky k inscenaci,
tvoříme procesem. Začali jsme hledáním
možností, které nabízí předmět. Byla to židle.
Co s ní jde všechno dělat, jak se projevuje na
jevišti. Jak se mění, když se stane rekvizitou,
loutkou, zástupným předmětem. Téma se
vynořilo - židle. Měli jsme tři, dětskou, velkou
a starou, jakože nemoderní. Od materiálu jsme
pokročili k textu. Zkoušeli jsme psát vlastní
texty. Nejdříve jednotlivci, pak ve skupinách.
Pak jsme si dali jednotné zadání, psali jsme
dopis. Hledali jsme, komu by měl být dopis adresován. Nakonec se vynořil společný adresát:
moje milá maminko… moje milá smrti. A dál
se uvidí.
Všimla jsem si, že někteří seminaristé
nechtěli vystupovat před ostatními. Jak
pracovat s lidmi, kteří nechtějí vstoupit na
jeviště?
Čím dál častěji se u studentů středních
pedagogických škol setkávám s tím, že nechtějí
hrát divadlo, případně vůbec odmítají dra-
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POD REFLEKTOREM BARVA…

… ŽLUTÁ

001
59
57

52
5
0

matickou výchovu. Snažím se na ně netlačit.
Jdeme k výstupu společně. Nejdříve děláme
hromadné věci, role, což je jednak efektní
a jednak to vyvolává pocit bezpečí. A také
to pomáhá tmelit skupinu zevnitř. Při tomto způsobu většinou nastane okamžik, kdy
všichni začnou cítit zodpovědnost za společný
výsledek a to pomůže ostýchavým lidem bariéru překonat. Například využívám společný
tanec ve skupině. Další osvědčenou možností
je, že skupina najde společné téma, které chce
zkoumat a hledat, jak je sdělit. Když na ně jako
učitel tlačím, zaseknou se. Když si skupina
najde společné téma, většinou to tihle lidé
překonají. Nakonec vše dopadne dobře a z toho
pak mají všichni radost.
Co to vlastně pro tebe znamená vstoupit
na jeviště?
001
Hrůzu. Když jsem v roli vedoucího nebo
režiséra, tak je dokážu podporovat, snažím se,
aby se cítili dobře.
59 Když ale nastane situace, že
musím na jeviště vstoupit já, tak mě musí křísit.
Když třeba musím hrát, protože někdo vypadne.
57
Čemu ve vlastní
práci věříš?
Snažím se jít po neznámých cestách. Baví
mě sahat si na věci, o kterých se traduje, že nejdou. Buď si narazím nos, nebo zjistím, kudy to
jde. Celoživotní hledání cest i místa ve skupině.
Máš nějaký5osvědčený
postup?
2
Při práci spoléhám na vzájemnou komunikaci a svoji energii. Snažím se budovat a
5
udržovat rovnocenný,
respektující vztah ke
svým žákům a studentům. To mě zatím nikdy
nezklamalo.
0
Na závěr se tě zeptám podobně, jako
Jaroslava Provazníka. Proč by děti a mladí
lidé měli hrát divadlo?
Díky divadlu mohou navštívit jiné světy,
něco nového poznávat. Otevírají dveře fantazii
a představivosti, kterou nosí uvnitř. To je dnes
hodně důležité. Tak získají neopakovatelnou
zkušenost a také vědomí, že někam patří. Že
jsou potřeba. Že jsou přijímaní a že mohou
přijímat. To se mi zdá důležitější, než samotné
představení.
Děkuji za rozhovor.
Ptala se Veronika Rodová
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Žlutá je další ze základních barev a na rozdíl
od bílé a modré je barvou tzv. teplou. Je to totiž
barva životadárného slunce, jehož světlo odhání
temnotu, rozptyluje chmury a vyvolává radost,
naději a povzbuzení. Ve spojení se zralým obilím je to barva, které přisuzujeme význam úrodnosti, bohatství a blahobytu. Bohatství je též
symbolizováno barvou zlatou, která je ušlechtilejší příbuznou žluté (s trochou nadsázky by
se dalo říct, že zlatá je vlastně upgradovaná
žlutá). Prosperita bývá důvodem k optimismu
a bezstarostnosti, které může žlutá barva také
symbolizovat.
Křesťanské ikonografie ale žluté barvě
připisuje především negativní vlastnosti. Možná
to souvisí s barvou síry, která je spojována
s peklem. Věřilo se také, že negativní lidské
vlastnosti, jako závist a žárlivost, mají své sídlo
ve žlučníku, který vylučuje žlutou žluč. Na
obrazech starých mistrů tedy žlutá představuje
zradu a faleš a ve středověku byla také barvou
čarodějnic, prostitutek a Židů. Už v té době byli
Židé nuceni nosit znamení žluté barvy, které
později, v hitlerovském Německu, dostalo tvar
šesticípé hvězdy.
Holandský malíř Vincent Van Gogh (1853 1890) začal používat žlutou na svých obrazech
výlučně jako symbol radosti a světla a osvobodil
ji tak od negativních konotací.
Ve staré Číně měla žlutá barva podobnou funkci jako u nás červená barva zvaná
purpur. Jako barva slunce byla symbolem
nejvyšší moudrosti a jen císař směl nosit
žluté roucho.
Žlutá je z barev nejcitlivější vůči venkovním
vlivům - trocha červené ji přemění na oranžovou, trocha modré na zelenou. Lidské oko
vnímá žlutou nejcitlivěji a nejintenzivněji ze
všech barev. Proto se používá na nátěry v místech, kde hrozí jisté nebezpečí, např. na konci
schodiště či pro plynové trubky. V kombinaci
s černou asociuje pocit ohrožení či nebezpečí.
Není náhodou, že vosy a sršni mají černo-žlutě
pruhované tělo!
V psychodiagnostice signalizuje obliba nebo
použití žluté barvy (kromě optimismu a mládí)
nevědomou touhu po změně. Naopak odpor ke
žluté může znamenat strach nebo neschopnost
vnitřního pohledu do sebe.
Použijeme-li v nasvícení divadelní scény filtr
některého z odstínů žluté, získáme příjemné
teplé světlo, které lichotí obličejům, nebo také
prosluněné prostředí.
Žlutá je ovšem až zraňující a oslepující,
podobně jako slunce, jehož paprsky si občas
užíváme a občas jim spíláme, když nás příliš
spalují.
Žlutá barva je prostě plná protikladů, tak
jako je rozmanitý i její výskyt ve světě okolo nás
– od roztomilého žlutého kuřátka, přes citrón až
po žloutenku.
ter
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ZAPSALI JSME…

… Z DISKUSÍ LEKTORŮ
O PŘEDSTAVENÍCH 3. BLOKU
BĚŽ, CHLAPČE, BEŽ (NECHCI, ABYSTE MĚ LITOVALI, TO JE K NIČEMU) /
HOP-HOP, ZUŠ OSTROV

4

Běž, chlapče, běž

Babičko, vyprávěj nám neco...

Idol!
82

Inscenace souboru HOP-HOP v režii Ireny Konývkové je v pozitivním smyslu ambiciózní a
velkoformátová. Náročné téma, rozsáhlá předloha, využívání bohatých divadelních prostředků atd.
To vše si však dospívající soubor podrobil a vytvořil precizní a efektní dílo.
Dramatizace dokázala kondenzovat předlohu v několik krátkých situací využívajících minimum slov, aniž vypustila něco z její podstaty. Dramaturgická i režijní práce s postavami je skvělým
příkladem vytváření bezpečných podmínek pro hereckou práci dětí a dospívajících. Ačkoli se
inscenace neobejde bez obrazů utrpení a mnoha dospělých postav, herci se svou omezenou životní
zkušeností nejsou ponecháni bez pomoci ve složitých emocích či komplikovaných charakterech a
dostávají takový úkol, na který stačí. Až na pár momentů přeci jen balancujících na hranici klišé
(např. náznaky milostných scén), je herecká práce překvapivě vyzrálá a přesvědčivá a jednání jasné
a srozumitelné.
V tomto ohledu lze také vnímat běh - zásadní výrazový prostředek inscenace. Neslouží zdaleka
pouze rychlému přemístění postav z místa na místo. Pomáhá také hercům autenticky vypovídat o
nekončící a nesmírně vyčerpávající nejistotě a utrpení hlavního hrdiny.
Běh má však ještě jednu významotvornou kvalitu - postupně propojuje jeden konkrétní příběh
s tisíci jinými útěky. Chytře a s velkou varovnou silou tak nechává prolnout téma holokaustu se
současným světovým děním. V závěru si inscenátoři dokonce dovolí dát tomuto tušenému prolnutí
konkrétní jména. Soudím však, že se tím nesnižují k agitaci či citovému vydírání. Dojetí nám totiž
nečekaně s díky vrací a nechávají nás zaskočené úvahami o vlastní roli v tomto světě.

BABIČKO, VYPRÁVĚJ NÁM NECO… / DĚTSKÉ STUDIO DĚS, DIVADLO
LOUTEK OSTRAVA
Nikdo dosud nevzbudil v lektorském sboru takovou myšlenkovou aktivitu jako studio DěS pod
vedením Hany a Tomáše Volkmerových. Debata o tom, co vlastně inscenace sděluje, byla dlouhá
2012_deti_black
a zajímavá. Snad
i proto, že inscenátoři dávali od počátku jasně najevo, že něco důležitého sdělit
chtějí. Nasazení
souboru,
jeho soustředění a preciznost byly evidentní a nebylo pochyb, že všichni
3. cervna
2012 16:32:39
dobře vědí, proč na jevišti stojí.
Zatímco loutkami pečlivě zpracované absurdní pohádkové příběhy byly dobře srozumitelné a výborně naživo podpořené rytmickým doprovodem, celý rámec inscenace s replikami rodičů a postavou
babičky, včetně motivací jejího jednání či jejího závěrečného „výbuchu“ (ve kterém zcela zanikala
babiččina slova, která jej mohla lépe osvětlit) se ztrácely v podivné žánrové a významové mlze. Nelad
podporovalo zřejmě i výtvarné zpracování. Odpudivá obří loutka působila v kombinaci s ostatními
výrazovými prostředky inscenace nepatřičně, zvláště ve chvílích, kdy se přímo neúčastnila akce.
Mohli jsme tak spíše uhadovat, že inscenace měla dát najevo odpor dětí k tradiční výchově, k
pojetí dítěte jako zlobící bytosti, která má být především udržována ve strachu z trestu. Že měla
v hororové nadsázce ukázat, jak i ti nejbližší dospělí se mohou v očích dětí proměnit v přízrak,
který je paralyzuje, manipuluje a bere na sebe podobu všech strašidel, jimiž straší. Jako alternativu
pak děti nabízejí otevřenou partnerskou komunikaci. Ale možná je to celé ještě jinak…

IDOL! / NEMÁME, SVČ LUŽÁNKY, BRNO
Autorská inscenace souboru z SVČ Lužánky, který vedou Petr David a Monika Jelínková,
vznikala postupně z etud pohrávajících si s motivem dívčího idolu a do značné míry ji měl v rukou
soubor sám.
Zpočátku se zdá, že inscenace je koláží samostatných situací nahlížejících téma z různých úhlů
pohledu. S pobavením tak přijímáme prolog končící odtažením dívčího idolu coby umělého panáka
bez duše nebo chlapeckou instruktáž před první schůzkou.
Postupně však začínáme chápat, že sledujeme spíše jeden příběh se šesti pevnými postavami.
To nás ovšem vede k úplně jinému vnímání: Jsme pozorní k indiciím, které se nám mají postupně
propojit v ucelený děj s jasným vyzněním. Z náznaků podvědomě uhadujeme následný vývoj událostí,
hledáme hlavní hrdiny, konflikty, zajímá nás, co mají nakonec pochopit postavy a co my coby diváci.
A nutno říci, že v tomto ohledu jsme permanentně zklamáváni a mateni. Unikají nám motivace postav, náhodné nápady nás svádějí na scestí, očekáváme například, že bude využita odlišnost poslední
ze čtyř dívek, nešťastný cyranovský motiv přítele pomáhajícího hezčímu kamarádovi, snad i motiv
chlapce, který zjišťuje, že nestojí o dívky obecně. Žádný z motivů však využit není a my si spíše domýšlíme, že dívky po zkušenostech s idolem zřejmě došly k tomu, že jim k lásce stačí obyčejné věci.
Zvolená extrémní stylizace, která by v izolovaných etudách mohla dobře fungovat, působí
v takto velkém rozsahu nepříjemně. V inscenaci i díky ní chybí jakýkoli záchvěv pravdy, osobního
postoje či potřeby sdělit něco o sobě či o světě. To je však v divadle mladých lidí mluvících o věcech,
které se jich bezprostředně týkají, velká škoda.
Anna Hrnečková
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PŘEDSTAVUJEME VÁM...

... NA DISKUSI O PŘEDSTAVENÍCH

…LEKTORSKÝ SBOR DĚTSKÉHO DIVADLA
Položili jsme všem lektorům dětského divadla tři stejné otázky: Čím je pro vás dětské divadlo?
Může hrát divadlo každý? Jaké divadelní představení bylo pro vás v poslední době zážitkem? A poté
jsme je požádali o vytvoření kompozice, kterou by znázornili svou představu divadla za využití kapesní francouzské hry Jeu de la tour.

JAROSLAV PROVAZNÍK

4

1. Divadlo hrané dětmi je pro mě podstatnou součástí oboru
dramatická výchova. Vedle interní dramatické výchovy (té, která
nepočítá s jevištním tvarem a odehrává se zpravidla ve třídě ať
už v rámci samostatného předmětu dramatická výchova, nebo
v jiných předmětech) je to jedna ze dvou základních směřování
tohoto oboru. A je to důležitý prostředek – bohužel ve škole pořád
málo využívaný – jak děti seznamovat s podstatou a zákonitostmi
divadelnosti, která nás v různých podobách („vznešených“ i zcela
pokleslých – viz např. televizní reklamy) obklopuje na každém
kroku. A taky efektivní prostředek, díky němuž se můžou děti učit
odlišovat fikci od reality.
2. Může. Otázka je, s jakým výsledkem.
3. Jasno lepo podstín zhyna, které hraje
senzačně Eva Salzmannová a které režírovala Viktorie Čermáková. (Jen tak mimochodem: Představení jsem viděl 8. dubna, když jsem neměl ani tušení, že se
s V. Čermákovou sejdu tady v lektorském sboru. To jen pro pořádek.) Inscenace
Jasno lepo podstín zhyna se hraje v Praze v Meetfactory za smíchovským nádražím. Těm, kdo ji ještě neviděli, vřele doporučuji. Kdyby byla pro děti, měla by
být tady jako inspirativní představení.

VIKTORIE ČERMÁKOVÁ
1. Dětské divadlo je návratem k vlastní podstatě. Je také budoucí
odpovědí na otázku proč, kudy a za jakých podmínek, v jaké skupině a s jakým druhem podpory, či vedení se dál vyvíjí tvůrčí člověk z
dítěte.
2. Já myslím, že ano - každý, kdo opravdu
chce.
3. Moc se mi líbilo divadelní představení
Divadla na provázku Dynastie. Skvělá souhra
disponovaných herců, strhující rytmus, výprava
i hudba a celý koncept super!

TOMÁŠ ŽIŽKA
1. Dětské divadlo je pro mne zázrak plný empatie-vcítění se, v
hluboké naléhavosti imaginace-představivosti. Divadlo v dětech
podněcuje zážitkovost, v přechodových rituálech být v obraze, ve
výhledu a i v nadhledu. Pomezní čin k jiné realitě.
2. Ano, v současnosti, jak vnímám divadlo já, každý může být
součástí divadelního aktu, pokud je dosti
autentický a nepředstírá.
3. Faust ve Staváku. (čili Stavovském divadle v Praze, pozn. red.)

HÁDEJ, HÁDEJ…
… KDO SE SKRÝVÁ NA FOTOGRAFII?
Dovolili jsme si malou legrácku a trochu jsme jednoho z lektorů
zkrášlili. Poznáte, kdo se skrývá na fotografii? Pokud se domníváš, že
jsi ho poznal, usměj se na něj, až ho potkáš. Pokud ti úsměv oplatí,
můžeš si být jistý, že je to on. Pokud nic, tak nic. Můžeš zkoušet
úsměvy na další lektory. Pokud máš pocit, že se dnes na tebe všichni
smějí a ty se nemůžeš dobrat toho, kdo je osoba na fotografii, nic si z
toho nedělej, odměnou nechť je ti usměvavý den.
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ZEPTALI JSME SE…

… NA DIVÁCKÉ DOJMY
Z PŘEDSTAVENÍ
TŘETÍHO BLOKU
IDOL!
Kryštof (17 let)
Na představení se mi moc líbila zábavnost a
dívka, která představovala „vědkyni“ (tak trošku
intoška). Trochu mě zklamala postava Martina, od kterého jsem očekával více mužnosti a
energie. Začátek byl velmi plynulý, ale ke konci
to začalo trošku skřípat.
Káťa (50 let)
Zaujalo mě, že si to šoupli do své kategorie.
Že to bylo o vás, mladých. Zobrazili, jací jsou
někteří kluci dneska cipy a že se zajímají více
o sebe, než aby byli gentlemani, správní muži.
Vybrali správnou cílovou skupinu.
Martin (32 let)
To, že se hlavní postava jmenuje jako já.
Karolína (15 let)
Líbilo se mi, jak neměli skoro žádné rekvizity. Bylo to dost dobře zahraný. Zaujalo mě
zapojení hudby.
Julie (11 let)
Nejvíc se mi líbila ta diskotéka.
Antonín (skoro 13 let)
Nejvíc se mi líbila ta úchylačka.

BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ
Anna (18 let)
Odmala vyrůstám v Ghettu (Terezín u Litoměřic), takže téma židovství je mi velmi blízké…
A přesně proto mě toto představení nepopsatelně poznamenalo a zasáhlo. Kromě odvážného
výběru tématu a skvělého zpracování musím vyzdvihnout ojedinělou a bravurní práci se světly,
kouřové efekty, a především věrnost a pravdivost,
s jakou herci hráli. Děti jsou velmi odvážné, že

zpracovaly takové téma.
Anička (18 let)
Jako… Wau. Ta úžasná energie, kterou do
toho herci dali, využití světel a kouře, hudba,
kostýmy… A jak hráli! Ježiši. Byli perfektní, věřila jsem jim každé slovo, co jim vypadlo z pusy a
ani mi nepřipadalo, že hrají – hráli s naprostou
přirozeností.
Pavlína (17 let)
Téma židé…. bylo to zajímavé.
Michaela (16 let)
Byli sehraní! Museli to určitě cvičit dlouho.
Líbilo se mi, že přes střídání rolí jsem se neztrácela v ději.
David (10 let)
Líbilo se mi zpracování. Bylo to zajímavý, třeba jak jeli ty koně, tak jsem po chvíli
pochopil, že tam byly neupravený cesty, jak tam
nadskakovali. Moc se mi to líbilo
Honza (11 let)
Obdivuju to celý. Téma 2. světové války je
těžký na hraní. Líbilo se mi úplně všechno

BABIČKO, VYPRÁVĚJ NÁM NĚCO…
Františka (26 let)
Nejvíce bych vyzdvihla práci dětí s tělem
a hlasem. Je vidět, že jsou opravdu pohybově
zdatní. Loutka byla skvělá a ojedinělá. Skvěle
jsem se při představení bavila. Toto představení
mne dnes nadchlo a zastínilo všechny ostatní,
které jsem dnes viděla. Jsem moc nadšená a
prošla jsem katarzí.
Matěj (10 let)
Ta babička byla boží. Měli fakt šikovně
vymyšlené ty loutky a líbilo se mi, jak využili
celé tělo.
Pavlína (13 let)
Měli krásně vytvořenou tu loutku. Byli
šikovný.
Marica
Užila som si to dost. Páčilo sa mi na jedné
strane ta temnota spojena s nadsázkou. Tie dávne časy, keď děti chodili za rodičmi a prarodičmi a pítali sa práve na tieto historky stašidelné
a tak.

VČERA JSME VIDĚLI…

Idol!

Běž, chlapče, běž

NAKRESLI SI...
… SVŮJ DOJEM Z DNEŠNÍCH PŘEDSTAVENÍ

Babičko, vyprávěj nám neco...
č ísl o 4 - 1 2 .6.2 018
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VČERA JSME VIDĚLI…

ZAPSALI JSME…

… Z DISKUSE O PŘEDSTAVENÍCH 3. BLOKU
IDOL!
Zazněly tyto asociace: hudba, dopisy, iluze, aktuálnost, narcismus, nenaplněné představy.
Tématem byly shledány vztahy a úvaha, kdo je idol a jak se zkušenostmi proměňuje jeho podoba.
Na začátku vymezovaly hrdinky fyzickou stránku idolu, na konci už jim šlo o charakter. Studenti
ocenili typologii dívek, i když některé byly propracované méně. Velké otazníky vyvstaly nad chlapeckými hrdiny. Byl Martin idol třídy nebo známá osobnost? Byl to narcis nebo se teprve hledal a
doopravdy byl – nespílejte mi – tzv. na kluky? Na diváky nezapůsobil věrohodně možná proto, že
soubor vykresloval hlavně jeho vnějškové znaky. Jaká byla motivace kamaráda k jednání? Mohl to
být manipulátor, nebo zakomplexovaná osobnost realizující se přes přítele. Inscenaci by pomohla
silnější dramaturgická a režijní ruka, která by obrazy stmelila do dramatického oblouku.

BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ

Idol!

4

Běž, chlapče, běž

Babičko, vyprávěj nám neco...
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Dojmy: odvaha, 2. světová válka, Židé, vyčlenění, efekt, estetika, ztráta, diskriminace a „endlich
die Welt auf die Bühne bringen“ (nakonec dostat na jeviště svět). Líbilo se použití světel a kouře
tvořící atmosféru temné válečné doby. Postavy byly zahrány velmi pravdivě, a to i role dospělých.
Zaujala výměna aktérů v roli hlavního hrdiny, která působila jako jeho vývoj v čase. Hned na
začátku nám soubor poskytl klíč k pochopení střídání rolí a studenti ocenili, že se v příběhu neztráceli, i když ti samí herci hráli více postav. Hudba byla tematická a dotvářela atmosféru. Pozitivně
byl vnímám závěr, v němž historický příběh získal přesah do současnosti, a který i díky výborné
připravenosti souboru nevyzněl pateticky. Tomáš Žižka: „Inscenace postupně vyběhla z portálu až
do našeho světa.“

BABIČKO, VYPRÁVĚJ NÁM NECO…
Propojení, různé loutky, hororové příběhy, rytmus, umělecké provedení, zvuky a vytvářená
hudba, dětská hravost, stupňování. To jsou některé z asociací, které zazněly v souvislosti s představením. Líbila se práce s různorodými loutkami, která byla přesná a s každým typem loutky jedinečná. Bylo fascinující, jak byly děti po celou dobu koncentrované a plně přítomné. Při sekaných
pohybech působili jako další druh loutky. Diskutující se hodně zabývali otázkou, kdo byla babička.
Možná někdo jako Polednice nebo Krvavé koleno, možná to byl archetyp výchovného strašení,
který však děti v určitém věku prohlédnou. Nebylo zcela jasné, zda jsou stěžejní hororové příběhy
nebo téma výchovy dětí. Nad tím však není třeba zoufat – vedoucí souboru hodlají na tomto díle
dále pracovat a jistě se jim ho podaří ještě celé upgradovat na nejlepší možnou úroveň.
Ter

ZAPSALI JSME…

… Z DISKUSÍ DĚTSKÉHO DISKUSNÍHO KLUBU
Pondělní diskuse byla otevřena povídání o představení Běž, chlapče, běž (Nechci, abyste mě
litovali, to je k ničemu) souboru HOP-HOP, ZUŠ Ostrov. V diskusi se ozývaly kladné ohlasy typu
„silné emocionální a herecké zpracování“ a „aktuální téma“. Hlavní motiv byl život chlapce za 2.
světové války v Polsku, který utekl z ghetta a snažil se v různých situacích přežít. Soubor si prý téma
vybral podle knihy o skutečné události a chtěl tím podtrhnout důležitost dějin. Střídal pojetí kolektivních postav, aby zdůraznil některé části představení např. stárnutí chlapce. Skvělou atmosféru
vytvořili herci za pomocí reflektorů a kouře bez pomoci ostatních rekvizit a zvládli zahrát i dospělé
postavy. Samotné představení má představovat kontrast mezi minulým a současným uprchlictvím.
Členové Dětského studia DěS z Divadla loutek Ostrava zahráli netradiční představení Babičko,
vyprávěj nám neco… V diskusi zaznělo: soubor představuje babičku jako autoritu, a jakýsi katalyzátor zla, jako genderový stereotyp dnešní doby. Tématem inscenace je poukázat na svět bez autorit
(rodiče vs. děti), všichni herci se shodli, že tato představa je reálná. Inspirovali se scénářem Pohádky pro zlobivé, ze kterého vybrali tři pro soubor nejzajímavější příběhy, které zpracovali. Členové
souboru se při diskusi zastávali postav dětí v pohádkách, které se svým chováním pouze snažili
zviditelnit. Chtěli poukázat na kontrast představy babiček jako milujících osob a jejich postavy babičky. Ze samotného představení sršel náboj, energie a odvaha. Destrukce loutky babičky v závěru
představení symbolizovala „zbourání norem“.
Poslední část diskuse se zaměřovala na inscenaci Idol od souboru Nemáme SVČ Lužánky
z Brna. Diváci ocenili dobrý začátek se slovy „iluze, touha a naivita dívek“. Celé představení si herci
zpracovali sami. V inscenaci byly postavy - typy, které vykreslovaly hrdinství a klišé, což se jim
podle přítomných zdárně vydařilo. Všechny dívky zhmotňovaly své touhy do onoho idola, avšak
poznáním idola se jejich iluze vytratily. Záměrem souboru bylo na idolova přítele poukázat jako na
reálného poctivého kluka, kterého „každá holka chce“, však ve stínu idola ho vlastně každá přehlíží.
Lektor Vítek dodal, že využili v divadle filmový trik, střih pomocí reflektorů, což je zajímavý divadelní prostředek.
Zapsali Kryštof Petřík a Michaela Mazánková, 2. lyceum SOŠPg Čáslav
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ROZHOVOR S…

… MARICOU ŠIŠKOVOU, VEDOUCÍ DDS DRIM
O PŘEDSTAVENÍ VLNA.SK

VČERA JSME VIDĚLI…
... PŘEDSTAVENÍ VLNA.SK

Jak jste přišli k námětu?
Přišel s tím jeden člen
souboru, Bruno. V září vždy
mluvíme o tom, co jsme viděli a slyšeli. On viděl film Vlna
(2008, r. D. Gansel, pozn.
red.) a začal o tom vyprávět a
ostatní se začali zajímat.
Inspirovala vás situace
na Slovenku?
Ano. Přesně před rokem
a půl bylo toto téma velmi
živé, protože se do parlamentu dostala fašistická strana
Mariána Kotleby. I děti to
docela řešily z hlediska Nitry, jelikož je živnou půdou
neonacistických skupin.
Zároveň děti mají spolužáky
sympatizující s takovými myšlenkami. Často se dostávali
do názorových střetů.
Jakým způsobem jste
se pustili do inscenování?
Řešili jsme, zda téma
pro nás není příliš těžké,
abychom byli věrohodní. Ve
filmu je ústřední postavou
učitel. My jsme se nechtěli
pustit do rolí dospělých ani
povolat dospělého herce. Zkoušeli jsme různé přístupy, rytmus… Objevila se myšlenka pojmout to
retrospektivně. Potom už jsme učitele nepotřebovali.
Proč jste posunuli děj oproti filmové předloze zpátky do 30. let?
Bavili jsme se, co je samou podstatou toho, že lidé uvěří Kotlebovi. Pokusila jsem se vysvětlit dobové pozadí krize, ztráty majetku apod. Židé to pak schytali a stali se terčem. Pro mě bylo důležité
to, co tvoří pasivitu většiny. To je to největší nebezpečí u nás. Ne to, že pochodují extremisté v ulicích, nýbrž že to pasivně sledujeme – nejen my, ale i policisté a poslanci. Proto jsme se vrátili v čase.
A jak je to s názvem představení Vlna.SK?
Dlouze jsme o názvu mluvili. Nakonec jsme to tam chtěli mít, i když přímo nepracujeme ani
se současnou situací na Slovensku, ani neodkazujeme historicky ke Slovenského šťátu. Byla pro
nás nezbytná konkretizace do daného historického období. Děti ještě řeší vlastní politické postoje
a názory k minulosti. Jsou velmi ovlivňovány názory okolí, rodiny a kamarádů. Nechtěli jsme dělat
dějepis.
Setkali jste se s nějakými nerespektujícími reakcemi týkajícími se inscenace?
Asi jsme měli štěstí. Když hrajeme pro školy, tak se občas ze začátku objevuje nějaké pochechtávání. Kluci se baví, když padají ostřejší slova. Vždy se podařilo zklidnit publikum a z reakcí vím,
že na konci je naprosté ticho. To je pro mě to nejdůležitější. Ale nehráli jsme to v Banské Bystrici…
Hráli jsme zatím v takovém prostředí, které bylo příjemné, rozumělo divadlu a diváci věděli, na co
jdou.
Odhlédněme od vašeho představení. Můžete porovnat atmosféru české a slovenské
přehlídky dětského divadla?
Velmi mě baví být tady na Dětské scéně. Dáváte velký prostor diskusím, které jsou otevřené a
svobodné. Na Slovensku je více systém porotců, stresu a vážného rozboru. Zde ve Svitavách je to
více o tom, abychom diskutovali, co v inscenaci fungovalo a co ne.
Vy jste přijeli včera, viděli jste tři představení. Co vás oslovilo a čím?
Líbilo se mi představení souboru HOP-HOP Běž, chlapče, běž. Jsme totiž spolu v kontaktu.
Dále jsem se se souborem bavila o Šťastném princi od MajTo. Bylo to velmi minimalistické a poetické. Práce s objektem a tělem byla tak jednoduchá, funkční a přitom čistá. Dětem to přišlo nudné.
Vysvětlovala jsem jim, že se naopak podařilo udržet a naplnit žánr v té jednoduchosti.
Baví mě to, že soubory se snaží vytvářit ve scénickém zpracování originalitu. Na Slovensku se
originalita jako by nedocenila, všichni řeší perfektnost na jevišti a správnou výslovnost. Originalita
podle nich není to nejdůležitější, kdežto já ji za to považuji.
Děkuji za rozhovor
Ptal se a v češtině zapsal Josef Pekárek
č ísl o 4 - 1 2 .6.2 018
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VČERA JSME VIDĚLI…

KOUTEK JAZYKOVÉ ARCHEOLOGIE…

… SPÍLAT
V Českém etymologickém slovníku je poznamenáno ke slovu spílat, spílání: ne zcela jasné.
Snad lze vycházet ze staročeského spíleti, špíletiI, což znamená žertovat, tropit si žerty či mít někoho za blázna, anebo ze slova spilen žertovat, bavit se a hrát (německy spielen - hrát). Pozdější podoba spílati se vztahuje k tajnému a utrhačnému spílání o manželkách. Z významu hrubě žertovat
či dělat si blázny se mohla vyvinout i slovesa nadávat nebo lát. V novější češtině se objevuje spojení
s vírou, jako pravdu (nepravdu) spílati, Bohu klamy spílati.
Jako synonyma lze použít slova klít, nadávat, zlořečit a lát. Druhý význam slovesa spílat je z oblasti pivovarnictví a znamená čerpání zchlazení pivní mladinky do kvasných kádí ve spilce (kvasírna
piva).

KOUTEK JAZYKOVÉ NOVOLOGIE…
Rubrika, kterou jsme pro vás letos připravili, obsahuje novotvar neboli nově utvořené slovo. Novologie je náš redakční výraz a jde o neologismus, kterým se nejčastěji označují nové skutečnosti.

4
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… UPGRADOVAT

Upgrade (abgrejd) označuje výměnu výrobku za novější verzi téhož produktu. Je často používán v oblasti výpočetní techniky a spotřební elektroniky, kde obecně znamená výměnu hardware
nebo software za novější nebo lepší verzi, aby byl systém v aktuálním stavu nebo aby se zlepšily jeho
vlastnosti. Stejný termín používají audiofilové při výměně audiosystému za jiný, který poskytuje
kvalitnější zvukovou charakteristiku. Opakem upgradu je downgrade.
Zajímavostí je to, že i když vývojáři vytvářejí aktualizace pro zlepšení produktu, existuje možnost, že upgrade může vést ke zhoršení použitelnosti výrobku.
Jako česká synonyma můžete využít: vylepšovat, inovovat, modernizovat, stoupat či uschopňovat.

OKÉNKO PRO HRAVÉ…
Spoj čarami všechna čísla od 1 do 80 a odhalíš, co obrázek skrývá. Můžeš jej následně i vybarvit.
Budeš-li mít chuť, můžeš nám svůj výtvor přijít ukázat do redakce Deníku DS ve 3.podlaží Fabriky.
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… LDO ZUŠ JINDŘICHŮV HRADEC
O OSMI BRATŘÍCH VE STUDNI
Jak vznikl název vašeho souboru?
Co? My se nějak jmenujeme? (Po vysvětlení
vedoucím, že všude vystupujeme pod zkratkou
LDO ZUŠ JH a co ta zkratka znamená…) No
prostě tak. Protože tady hrajeme dramaťák, tak
se jmenujeme LDO ZUŠ JH.
Co vás na divadle baví?
Užijeme si tu legraci. Že tu spolupracujeme
dohromady. Baví mě, když hrajeme divadlo.
Že se můžeme hezky bavit. Že se něco nového
naučíme. Že tu máme dobrou partu. Že tu jsme
kamarádi. Že můžu vidět víc divadel, která tu
hrají ostatní.
Co vám na divadle vadí?
Když Vojta (vedoucí) není spokojenej a mračí se. Když něco musíme dlouho opakovat, aby
to bylo dobrý. Když se hádáme a nespolupracujeme. Že jsem tu jedinej kluk. Když se koukám
na nějaké divadlo, tak musím celou dobu sedět.
Proč a jak jste se pustili do inscenování
zvolené předlohy?
Vojta s tím přišel. (Vedoucí: nabídl jsem
dětem tento příběh, prošli jsme si ho hravou
formou, aniž by děti tušily, jak se bude příběh
rozvíjet, jak dopadne. Spoustu situací si děti
vymýšlely sami. Po půl roce jsme měli příběh v
malíčku a mohl jsem dětem přečíst předlohu,
aby znaly literární předlohu. Dost se podivily,
když slyšely, jak to H. Pourrat napsal. No, pak

už jsme jen čistili, dávali věci dohromady, různě
přehazovali...)
Popište nejzajímavější detail, okamžik
vaší inscenace. A proč tomu tak je?
Pád do studny. Ležíme na zemi, jeden z nás
se jako drží okraje studny, a protože ostatní mu
visí za nohy v takovém hadovi jako lano, tak
se to tomu hornímu smeká. Ten dole hornímu
navrhne, ať si plivne do rukou... No a už jsme
dole a je z nás klubko zamotaných bratrů. A
asi proto, že je to nejdůležitější situace, i se tak
jmenuje to představení.
Když se vrátíme k mamince a ta se zeptá na
rozum, jestli jsme ho ve světě našli a my zjistíme, že ne a jdeme ho hned hledat. Tuhle situaci
máme rádi, protože je to naše, je to sranda a
maminka s tím nic nezmůže.
Kdy nastal největší zásek, zádrhel při
zkoušení?
Nejtěžší bylo, když Vojta chtěl, abychom si
rozdělili, kdo co bude říkat. Byl v tom strašnej
zmatek. Jsou to jen slova, krátké věty a Vojta
chtěl, aby šly za sebou a aby to odsejpalo. Prostě
hrůza.
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci
hrajete?
Hráli jsme pro školky. Hráli jsme v Bechyni.
Hráli jsme venku na ZUŠ OPEN. Hráli jsme pro
rodiče. Kolikrát jsme to vlastně už hráli? Sedmkrát a se Svitavama to bude tedy desetkrát.
Ptal se Josef Pekárek

DNES HRAJÍ…

… DISMANŮV ROZHLASOVÝ DĚTSKÝ SOUBOR, ČRO, PRAHA 2
DO VELKÉ KRAJINY DUDÉDU
Jak vznikl název vašeho souboru?
Protože jsme děti, scházíme se v rozhlase a
soubor založil Miloslav Disman. Jana (vedoucí,
pozn. red.) nám někdy říká, že to r v DRDS znamená spíš retardovaný, než rozhlasový.
Co vás na divadle baví?
Mě baví, že na začátku je nějakej jakoby
scénář, a když někdo dostane nějakej nápad, ten
se udělá. Pak to vezme jinej level… Mně se líbí
příběhy, ať je to co je to, a i když se mi to nelíbí,
aspoň se mi líbí snaha herců. Jak se snaží, aby to
vypadalo dobře…
Co vám na divadle vadí?
Mně vadí tréma před představením, a když
mi něco vypadne, nevím, jak to zakrýt… Vadí
mi, když někdo drmolí a není mu rozumět… I
když nehraju, mám trému, aby se tam neudělalo
něco špatně mezi ostatníma… Mně vadí, když
něco zkazím a po představení mi hned někdo
řekne, že jsem to udělal blbě a že jsem zkazil
celý představení…
Proč a jak jste se pustili do inscenování
zvolené předlohy?
Nejdřív jsme slyšeli o Františce a Martě, pak
jsme vyráběli s Magdou loutky a začali zkoušet.
A byli jsme se podívat do domu, kde I. M. Jirous
bydlel, a povídali si s jeho dcerama a manželkou
č ísl o 4 - 1 2 .6.2 018

Julianou. A taky, kde chodil do školy.
Popište nejzajímavější detail, okamžik vaší
inscenace. A proč tomu tak je?
Mě nejvíc zaujalo, jak tam holčičky začnou
zlobit, přijde to strašidlo a holčičky se bojí a
usnou… Mně se líbí čarodějnice a polednice, jak
je provedeno, že se nafouknou a praskne s nima
lahev… Stínohra. Bez ní by to nebylo tak zajímavé, a myslím, že dětem, které neslyší, stínohra
popíše, co se tam děje. Mně se líbí honička
bouřky a duhy, protože bouřka při honičce využívá všechno, co má okolo sebe nebo na sobě,
aby si z toho udělala dopravní prostředek. Jak
nám to říká, že i kdybychom byli zavření v bílé
místnosti bez dveří a nemohli ven, a byl tam
kousek látky, tak některé děti by si z té látky
dokázaly umotat panenku.
Kdy nastal největší zásek, zádrhel při
zkoušení?
Jak jsou tam ty kurníky a měly se barvit
byliny, tak ty byliny a barvy se pletly… Honička
duhy a bouřky… Naučit se písničky… Písničky
nejsou vůbec jednoduchý, ale jsou pěkný.
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci
hrajete?
Hrajeme tak jednou za měsíc, pro děti, pro
rodiče s dětma, pro školáky… No, a kdyby přišly
děti, co neslyší, tak by tomu stejně rozuměly.
Ptal se Josef Pekárek
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… DIVADELNICE Z VIKÝŘE, DDM VIKÝŘ, JABLONEC NAD NISOU
STOJÍ HRUŠKA
Jak vznikl název vašeho souboru?
Přišly jsme do dramaťáku a už jsme ho měly. :)
Co vás na divadle baví?

4

JAK SE HLEDAJÍ PRINCEZNY
Jak vznikl název vašeho souboru?
Často máme moc řečí, když bychom měli
zkoušet, a tak jsme si dali slib. Už ani muk!
Co vás na divadle baví?
Rádi do divadla chodíme. Milujeme tu
atmosféru. Sami jsme rádi na jevišti. Můžeme
být kýmkoli chceme. Získáváme úplně nové
zkušenosti. Společně se hodně nasmějeme.
Co vám na divadle vadí?
Špatná mluva, výslovnost a tak, i když s tím
taky někdy bojujeme. Mně vadí tréma. Mně
zase neshody při zkouškách.
Proč a jak jste se pustili do inscenování
zvolené předlohy?
Věkový rozdíl mezi námi je náročný na
zpracovávání různých témat. Zajímala nás
šikana a problémy ve škole. Tím jsme se také
letos zabývali a snad se to odrazí v příštím
představení. Protože chodíme druhým rokem

To, že jsme dobrej kolektiv a že si prostě
rozumíme. A pak jde všechno mnohem snáz. Že
když něco děláme, můžeme se všichni zapojit,
vymýšlíme charaktery a tak...
Co vám na divadle vadí?
To je těžký.... Třeba mi vadí, když není úplně
poznat, o co tam jde. Nebo když se tam dlouho
nic neřeší, a pak je to takový zdlouhavý... Ale
jinak je divadlo úžasný. :)
Proč a jak jste se pustili do inscenování
zvolené předlohy?
Tak s tou inscenací přišla naše Ála (Zlatuše
první veliká :) ) a líbil se nám hned od začátku
ten příběh. Já jsem se ze začátku trochu bála,
ale pak jsme se do toho dostaly a bylo to super.
Poznaly jsme postavy a začalo nás to bavit.
Popište nejzajímavější detail, okamžik
vaší inscenace. A proč tomu tak je?

Tak my máme nejzajímavější všechno...
(salva smíchu). To je těžký vybrat jeden. Jsme
takový skromný
Nemůžeme to prozrazovat, a proto byste se
na to měli přijít podívat.
Kdy nastal největší zásek, zádrhel při
zkoušení?
Když chybí hodně lidí. To je potom blbý se na
tom shodnout, když nevíme, jak s tím budou vycházet ostatní. Když nám chyběla jedna z hlavních
postav. A taky nás během roku během zkoušení
opustila jedna kamarádka, a to nám bylo líto.
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci
hrajete?
Tenhle rok hrajeme víc než jindy. A hrajeme
třeba pro rodiče anebo v tý soutěži (Dětská
scéna).
Ptal se Josef Pekárek

… ANI MUK, ZUŠ TURNOV
a potřebujeme hodně zkušeností na jevišti, tak
jsme se dohodli, že bychom hráli pohádku pro
děti, kterou můžeme hrát často a kdekoli. Text
přinesla paní učitelka a líbilo se nám na něm,
že byl vtipný. Také jsme některé části společně
vytvořili.
Popište nejzajímavější detail, okamžik
vaší inscenace. A proč tomu tak je?
Záchrana princezny, protože je to o překonávání překážek a improvizaci a spolupráci
s dětmi. A taky proto, že jsme na tom nejvíce
podíleli společnými nápady.
Kdy nastal největší zásek, zádrhel při
zkoušení?
Záchrana princezny, při změně původního
scénáře jsme se někdy nemohli shodnout.
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci
hrajete?
Představení je úplně nové, zatím jsme ho
hráli párkrát na různých přehlídkách a pro
rodiče a kamarády, pro spolužáky. Ale těšíme

se, že jej budeme hrát hodně často pro děti ve
školkách a ve školách.
Ptal se Josef Pekárek

… STUDIO ŠRÁMKOVA DOMU V SOBOTCE, MKS SOBOTKA
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MY VRABČÁCI
Jak vznikl název vašeho souboru?
To je už dávno, zhruba před šedesáti lety to
vymysleli.
Vedoucí: Soubor vznikl v roce 1962 z odkazu
paní Milky Šrámkové-Hrdličkové. Městu odkázala celou pozůstalost po básníkovi s přáním,
aby zde vznikl soubor, jaký kdysi vedl během
léta Šrámek. Proto ten název.
Co vás na divadle baví?
Kecy, parta, hry, pořád je co objevovat,
ulejvání se ze školy, divadlo, tábor, sranda,
plácačky…
Co vám na divadle vadí?
Občas dlouhé zkoušení, blbé dotazy spoluhráčů, svítí mi do očí a musím mluvit nahlas,
stavba jeviště před představením.
Proč a jak jste se pustili do inscenování
zvolené předlohy?
Předlohu přinesla Lada (to je naše vedoucí).
Protože to bylo trochu vtipné. Protože to bylo
o partě kluků, vlastně vrabců jako kluků. Baví

mě trampolína a můžeme jíst. Baví mě moje
postava, jak jsem si ji vymyslel.
Popište nejzajímavější detail, okamžik
vaší inscenace. A proč tomu tak je?
Synchronizované plácnutí, které nikdy nevyjde. Povedlo se to jen jednou, poprvé, a od té
doby vždycky čekáme, jestli se to povede nebo
ne. Většinou si divák tohohle momentu vůbec
nevšimne.
Nejzajímavější je podle mě Pepovo „díky”.
Kdy nastal největší zásek, zádrhel při
zkoušení?
Po okresním kole, kdy jsme to hodně předělali, a pak si na další zkoušce ty změny nepamatovali. Chvíli trvalo než si to sedlo.
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci
hrajete?
Moc ne – jak je příležitost. Jsme malé město,
takže jsme to hráli na vánočním představení
souboru, pak pro školu, pro veřejnost a na soutěžích… Možná ještě budeme hrát přes léto.
Ptal se Josef Pekárek
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NA NOČNÍM STOLKU REDAKTORŮ...

… KNIHA
BUDOVÁNÍ CITOVÉHO POUTA

VČERA JSME SLYŠELI…
... THE DOZING BROTHERS
A ENTROPIE

Možná se ptáte, proč vám právě v tomto
čísle představujeme knihu Budování citového
pouta. V tomto čísle jsme si jako vnitřní téma
zvolili vzájemný respekt. Respekt jednoho ke
druhému, dospělého (např. maminky, tatínka, ale i babičky) k dítěti, pedagoga k žákovi,
staršího k mladšímu a samozřejmě i naopak. A
téma respektu je v knize obsaženo. A také téma
autenticity, které pozorný čtenář jistě zaznamenal v čísle prvním, odrazilo se i v druhém a
v podstatě se táhne jako červená, možná žlutá,
nit celou přehlídkou. Kniha Budování citového
pouta spojuje obě tato témata. Může být nesmírně cenným materiálem k pochopení mnohých reakcí dětí s poruchami učení, dětí tzv.
zlobivých, nesoustředěných, dětí, u kterých to
vypadá, že jsou zkrátka nenapravitelné, zákeřné
a zlé. Děti jsou však odrazem toho, s čím se během svého dětství setkávají. U rodičů, prarodičů, pedagogů, vedoucích a jiných blízkých osob.
Kniha nabízí pohled, co se v dítěti s hlubokým
citovým traumatem odehrává, co prožívá a jaký
je jeho svět.
Každý člověk se rodí se dvěma základními potřebami: potřebou autenticity a potřebou pouta,
vzájemné citové vazby, bez jejichž naplnění není
zdravý a šťastný život možný. Čím více může být
člověk tím, kým je, tedy autentický, tím lépe je v
kontaktu se svým vnitřním nastavením a svými potřebami. Potřebu pouta či citové vazby (attachement) má každý druh, který se organizuje do smečky, hejna či stáda. V divočině byl základem
přežití, dnes je základem zdravého vývoje člověka a procesu učení. Pochopení těchto souvislostí
mění život a zvědomuje klíčové principy rodičovství, dětství a výchovy.
Kniha nabízí pohled na uplatnění otevřeného přijetí dítěte, které v nejranějším dětství prošlo hlubokým traumatem a byla porušena jeho citová vazba k rodičům, ostatním lidem, světu.
U kterého byla budována nedůvěra v ostatní lidi a v přátelský svět. Daniel Hughes, psychoterapeut, v ní ukazuje možnou cestu k traumatizovanému dítěti. Na příběhu pětileté Káti dokládá,
že je možné přerušenou vazbu se sebou samým, s lidmi, se světem, opět navázat. Cesta to není
rozhodně jednoduchá. Ale je možná!!! Chce to silnou rodičovskou (pedagogickou, lektorskou,..) osobnost, která ví, co traumatizované dítě prožívá a sama má vyřešená osobní malá či
větší traumata z dětství. Hughes, významný představitel terapie založené na teorii attachmentu, vyvinul a dále rozvíjí Dya-dickou vývojovou psychoterapii (DDP), která se zabývá péčí o
děti, které byly vystaveny zanedbávání a týrání a u kterých se opakovaně objevují problémy
spojené s nedostatečnou citovou vazbou a citovým traumatem. Tento způsob péče o děti s vážnými problémy se postupně stal obecným modelem rodinné péče o děti. Daniel Hughes už více
než 40 let pomáhá dětem a mladistvým naplňovat vlastní potenciál a najít spojení s ostatními
lidmi, kteří je provázejí. Přejeme inspirativní čtení.
Hana Volkmerová

Daniel A. Hughes: Budování citového pouta, Institut fyziologické socializace, Praha, 2017.

VYBARVI SI…

… ČTVRTÉ ČÍSLO
DENÍKU DĚTSKÉ SCÉNY
Na stránkách tohoto deníku si můžete všimnout, u některých nadpisů, titulků, fotografií,
článků a obrázků, malé ikony štětce. Co to znamená? Jste-li tvořiví tvorové a máte-li rádi barvy, tak
si z černobílé tiskoviny můžete stvořit barevnou. Můžete ji tím upgradovat. Záleží zcela na vás,
jaké barvy použijete a jak barevný bude váš zpravodaj. Ikona štětce je pouze nabídkou. Kreslete a
vybarvujte, jak je libo. Pokud se s námi chcete o své výtvory podělit, můžete nám je přinést ukázat
do redakce ve 3. podlaží Fabriky a my vám rozhodně nebudeme spílat.
red
č ísl o 4 - 1 2 .6.2 018
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KOMIKS----... TO MÁ GRÁDY
... DIVADLO,
DIVADLO,
DIVADLO...

... HA, STODOLA

... TO JE TEDA

UPGRADE
SEŠLO SE…

4

D E NÍ K D Ě T SK É SC ÉNY NA I NT ERNET U
www.drama.cz/ds

Byl jednou (či dvakrát) jeden soubor, který se
dostal na Dětskou scénu do Svitav. A chce Vám
sdělit své dojmy:
Viktorka: Jsou tady přátelští lidé, kteří jsou
otevření a dá se s nima mluvit.
Terka: Dostali jsme svitavské hrníčky.
Jenda: Můžeme si navzájem představovat
naše hry… Je to super.
Eliška: Za každým rohem je nějaký ten
umělec s podobným pohledem na svět jako je
ten můj…
Jana: Hezký kluk na semináři. Ten úplně
vlevo.
Kuba: Líbí se mi zdejší útulnost, všechno
je blízko u sebe… Hmmm… A… V celém městě
panuje umělecká atmosféra. Neznám jiné město
s tak velkým zastoupením uměleckých prvků
(kina, divadla, streetart,…)
Viki: Věková rozmanitost a díky tomu pestrost divadelních představení. (a dodává) Je to tu
boží. Chci se vracet zas a zas!

VČERA JSME VIDĚLI…

D Ě T SK Á SC ÉNA NA FAC EB O O K U
www.facebook.com/DetskaScena/

PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2018
PONDĚLÍ 12. ČERVNA		
8.30–12.30
8.30–12.30
8.30–12.00
9.00–11.10
14.00–16.10
skupina A+B
		
		
		
skupina A
		
		
		
		
		
skupina B
		
		
		
		
		
16.45–17.30
		
16.45–18.30
17.45–19.30

semináře A–E					
seminář pro studenty AHOL – SOŠ Ostrava-Vítkovice
výlet pro děti ze souborů
4. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost
4. blok přehlídky – vystoupení pro účastníky Dětské scény
My vrabčáci
Studio Šrámkova domu v Sobotce, MKS Sobotka 		
Stojí hruška
Divadelnice z Vikýře, DDM Vikýř, Jablonec n. N. 		
Do velké krajiny Dudédu
Dismanův rozhlasový dětský soubor, ČRo, Praha 2
Jak se hledají princezny
Ani Muk, ZUŠ Turnov				
O osmi bratřích ve studni
LDO ZUŠ Jindřichův Hradec				
Jak se hledají princezny
Ani Muk, ZUŠ Turnov				
O osmi bratřích ve studni
LDO ZUŠ Jindřichův Hradec				
Do velké krajiny Dudédu
Dismanův rozhlasový dětský soubor, ČRo, Praha 2
diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů
vystupujících ve 4. bloku				
dětský diskusní klub				
diskuse o představeních 4. bloku			

Fka 		

Fabrika Svitavy

stodola
Tyjátr		
Trám		
OttD		

Fka, OttD
Fka-2. podl.

Fka
Fka
Trám
Tyjátr
Tyjátr
Tyjátr
Tyjátr
Trám
Fka-2. podl.
Fka-aula
stodola

farní stodola svitavské římskokatolické farnosti
Alternativní klub Tyjátr
Divadlo Trám
Ottendorferův dům

DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY - ČÍSLO 4.
Redakce: Hana Volkmerová (šéfredaktorka), Terezie Pecharová, Veronika Rodová, Roman Manda, Josef Pekárek, Pavel Kocych (grafika
a sazba), Ivo Mičkal (foto), Jazz Jameson čtyřnožec. Tisk: DTP centrum Svitavy. Redakce sídlí ve 3. podlaží Fabriky Svitavy. Neprošlo
jazykovou korekturou. Uzávěrka čísla 4 - 11. června 2018 v 22:29. Náklad 180 ks.
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NA ÚVOD…

upozorňuji, že jsem dnes již spala doma,
ve své bílé postýlce v Brně. Až budete tedy
číst páté číslo, už ve Svitavách nebudu.
(BTW všimněte si, jak pozoruhodně funguje
čeština: píši v přítomnosti, ale abych mohla
vyjádřit, co chci, musím psát v minulosti i v
budoucnosti. Úplná metafyzika, ne-li přímo
patafyzika).
Na zelené pláni, kde leží Svitavy, jsem
se letos pohybovala již třikrát. Dvakrát jsem
tudy projížděla cestou dál na sever. Jednou
jsem směřovala na Jičín, podruhé na Hradec
Králové. MMCH obě místa jsou těm, co propadli dramatické výchově, dobře známá a já
jsem tam také staré známé „dramaťácké“ jela
navštívit. A pokaždé se opravoval kruhový
objezd od Brna a na semaforu vždy svítila
červená. Zdržení se vyšplhalo na pěkných
čtyřicet minut. WTF! Naštěstí už „kruháč“
zevrubně upgradovali.
Do třetice se Svitavy předvedly epesně.
Z redakce jsme ve vší cudnosti odcházeli
kolem jedné v noci. To už modré blesky
křižovaly oblohu a trochu i pršelo. Když jsem
ulehla do postele, která se nacházela přímo
pod střešním oknem, vypukl prudký liják
a já jsem se buď mohla durdit, že mi teče do
postele, anebo přestat spílat, vstát a postel
posunout mimo gravitační pole okenního
stoku, který zoomoval přímo na mou hlavu.
S postelí se naštěstí dalo lehce hnout. A to
i v černé tmě ranní hodiny.
Letos v redakci vládla uvolněná a veselá
nálada. Nikdo nikoho neosočoval a tiskařský
šotek zahálel. Měli jsme mnoho ochotných
pomocníků, což lze sledovat třeba na tom,
kdo všechno psal úvodníky. I pes Jazz to
s námi snášel statečně. Je to však stárnoucí
šelma. Skrze Jazzovy žluté tesáky jsme dostali trénink ostražitosti a vnímavosti k hranicím vzájemného soužití.
O tom se také letos hodně hrálo. Pamatuji doby, kdy se rozlišovala témata určená
dětem a témata určená dospělým. Toto
rozdělení dnes přestává platit. Zdá se, že i poměrně malé děti mohou chápat nespravedlnost života, neúprosnost jeho toku a mohou
o tom hrát divadlo.
Vlastně nevím, kam letošní čas ve
Svitavách utekl. Vsákl se jako voda, co včera
natekla do mé postele. OMG, kéž se tu za rok
zase setkáme!
Vaše Veronika Rodová
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NAHLÉDLI JSME DO…

… SEMINÁŘE C – HUDBA JAKO SOUČÁST
INSCENACE ANEB SLOŽIT PÍSNIČKU
JE SNAZŠÍ NEŽ SLOŽIT METRÁK UHLÍ
Ráno před půl osmou stojím před Ottendorferovým domem a zoomuji zpoza svých brýlí
příjezd Karla Šefrny, lektora „muzikantského“ semináře. Vstupujeme do nádherných prostor hudebního sálu. Za chvíli přichází skupinka šesti dívek a žen. Vládne zde intimní, niterná atmosféra a
vnímám křehkost tvůrčího procesu, než vůbec ještě začne. Na pódiu se nachází množství hudebních nástrojů – klavír, kontrabas, kytara.
Jsem zvědav, jakou cestou se ubírá práce v semináři. Ovšem je již čtvrtý den, a jak se dozvídám,
hlavní hudebně-textová část práce byla již odvedena. Dnes se budou zevrubně zabývat zdivadelňováním dvou bajek s důrazem na mizanscénu (uspořádání herního prostoru a osob) a souhru.
Seminaristky se po krátké poradě pouští hned do zkoušení písní a loutkových částí představení.
Karel Šefrna je místy zastavuje, motivuje a vysvětluje, jak hrát s loutkami pro lepší čtení diváků.
Stejně tak mluví o důležitosti fázování akce, zvuku a slova, aby z toho nevznikl chaos. „Tato práce
ukazuje to, jak pracné je divadlo. V detailu je krása. A písničky jsou jako koření.“
Pokračuje se ve zkoušení písniček, které si napsaly seminaristky v předešlých dnech samy.
„Zkraťte vokály, ať to není tak ženský! … Zpívejte pro lidi! Chceme jim přece něco sdělit,“ dodává
lektor. Zpěv zní nyní plně a je s výrazem. „Pojďte ještě jednou dokola, ať se to naučíte. Budete to
umět a už se nebudete muset dívat do papíru.“
V semináři se pracuje s dvěma (z původně zamýšlených tří) povídek Jamese Thurbera z knihy
Filozof a ústřice. Řeší se převážně uspořádání dívek a předmětů i ve spojení s nasvícením reflektory.
„Je to makačka, ale když to klapne, je to docela radost,“ usmívá se Šefrna. „Musíte tvořit obrazy, kdy
se všechno zastaví, aby si to lidi přečetli. A musí to být estetický.“ Znovu a znovu zkoušejí a zlepšují
výraz a podání svých písniček. Na konci setkání společně hledají písňové uzavření závěrečné skladby.
Dívky odcházejí vyčerpané, jen Karel Šefrna je nabit energií a září úsměvem. Zkouší nazvučení
sálu pro další setkání.
K zápisu se semináře připojuji písňové texty seminaristek k oběma příběhům. Na spojení s hudbou a loutkami si však musíte počkat se středeční ukázky práce ze seminářů.
Zazoomoval Josef Pekárek
2012_deti_black
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VČERA JSME VIDĚLI…

NA SLOVÍČKO S…

… KARLEM ŠEFRNOU, LEKTOREM SEMINÁŘE C

... NA SEMINÁŘI C

Můžete
popsat
dosavadní
průběh
semináře?

Měl jsem
připravené tři
bajky z knihy
Jamese Thurbera
Filozof a ústřice.
Inzeroval jsem,
že se budeme
učit písničky.
Ty jsou však
pouze jedním
kamínkem
z mozaiky
inscenace.
Musíme to dělat
tak, aby to mělo
smysl a aby to podpořilo naše téma. Věnovali jsme se nejprve dramaturgii povídek. Řekli jsme
si dopředu, kam dáme písničky a proč. Měl jsem přípravu s návrhem, kde bude místo pro
písničky podle témat: krása moře, příchod filozofa, song o perle a finálová píseň. Začali jsme
představivostí a asociacemi ke slovům, z nichž jsme vyškrtali klíčové pojmy. Na to jsme psali
texty. Přečetli jsme si je a vybrali jsme ty nejvhodnější, nikoli nejlepší pro inscenaci. Hlasovali
jsme o nich. A zvolili jsme jeden.
Měl nějaký vliv rytmus textů na zvolenou hudbu?
Všech šest seminaristek umí na něco hrát, ale my jsme potřebovali instrumentaci. K dispozici
byla basa, klavír, kytara, ukulele, akordeon a tamburína. Udělali jsme několik kapel. Autorka vybraného textu pak měla na starosti kapelu a tvorbu hudby, protože při psaní už měla určitou představu o melodii v hlavě. Vzala si k sobě ještě další a šly tvořit. Ostatní pokračovaly v psaní dalších textů.
Pak jsem jim byl ku pomoci při tvorbě rytmu. Někde bylo zapotřebí trhaného zvuku, jinde valčíku
apod. Potom jsme se mohli vrhnout na divadlo.
Co by pro vás znamenalo divadlo bez hudby?
Muzika nemusí být samozřejmě všude. Já vnímám divadlo jako mozaiku, kde kromě textu a
jeho témat jsou další složky, které ho posouvají. Jde třeba o výtvarno – nejen v loutkovém divadle,
ale i v činohře – v rámci mizanscény, světla jako zásadní věc nebo zvuky. Většinou se však muzika
jako jeden kamínek v mozaice vyskytuje.
Jaké jsou vaše hudební inspirace?
Byl jsem odkojen Ježkem a Voskovcem s Werichem. Jako dítě jsem se setkal s gramofonem.
Osvobozené divadlo na deskách bylo pro mě láskou. Moje maminka byla výborná klavíristka a zvala
do Svitav různé hudebníky. Měl jsme rád jejich vážnou hudbu, ale nechtěl jsem ji hrát. Absolvoval
jsem hru na klavír, pak jsem se vrátil k loutkovému divadlu. Tam jsem se naučil na kytaru a na mandolínu, basu, tahací harmoniku a v padesáti letech na housle. Dále jsem byl ovlivněn Vodňanským
se Skoumalem. Mám rád samozřejmě i country a zpěvy u ohně. Na vážnou hudbu chodím pořád a
rád ji poslouchám. Nejsem vyhraněn, ale nemám rád dechovku.
Setkal jste se v poslední době s divadlem, které vás nějak inspirovalo?
V poslední době na mě zapůsobili „žamberáci“ se Šťastným princem. Stejně tak je pro mne
dlouhodobě nezapomenutelné Všichni jsme si… od našich děcek.
Děkuje Josef Pekárek
Písňový text účastnic semináře C

VLK ZA DVEŘMI

Za horama, za dolama
chaloupka maličká
tam nachází se
nejedna ovečka.
V domečku bez oken
ovčí rodinka,
tatínek, dceruška,
nesmí chybět maminka.
V obýváku ovčím
č ísl o 5 - 13.6.2 018

žijou si v klidu
odděleně od všech
od všeho lidu.
*
Klepy klep na dveře,
neotevře, otevře.
Co to je, kdo to je,
kdo na dveře bubnuje?
*
Vlk se nažral a koza zůstala celá,
ale chudák ovce ta to schytala.
V domečku bez oken nálada je padlá,
máma ovce, ta to zvorala.
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ZAZOOMOVALI JSME…

…SEMINÁŘ B – OD PŘÍBĚHU KE SCÉNÁŘI
Seminář B vedený Irinou Ulrychovou probíhá ve Fabrice v dětském oddělení Městské knihovny.
Vstoupila jsem do komorní atmosféry, v níž se právě reflektovala včerejší představení. Poté jsem se
spolu se seminaristkami (jediný muž skupiny dnes chyběl) pustila do aktivity, jejímž účelem bylo
rozvíjet schopnost vymodelovat si situaci a uvolnit představivost. Příjemným vedlejším efektem bylo
opuštění židle a protažení těla v prostoru. Svou sochu, vzniklou náhodně štronzem z předchozího
pohybu, bylo potřeba pojmenovat: kdo jsem a co dělám v určeném prostředí? Irina nás upozornila,
že představa musí být co nejkonkrétnější, aby bylo možné následně krátce rozehrát situaci. Cesta ke
scénáři vede přes myšlení v situacích a tuto dovednost je potřeba rozvíjet.
Následoval návrat k včerejšímu tématu. Skupina se zabývala textem Pavla Šruta Bráška Králík
a pan Tygr. Byl zpracováván jako jevištní přepis, který většinově zachovává dialogy v jejich původní
podobě a využívá i vypravěče. S postavou vypravěče se dá samozřejmě pracovat různými způsoby – nemusí být samostatná postava, jež předstoupí před diváky a začne vyprávět. Jako vypravěči
mohou fungovat i samotní hrdinové příběhu. Seminaristy včera napadlo vytvořit hlavním hrdinům
alter ega, která vyjadřovala jejich emoce a nyní se probíralo, nakolik byl tento prvek funkční a zda
fungoval ve všech částech příběhu. Touto diskuzí bylo uzavřeno téma jevištního přepisu a po krátké
přestávce se pokračovalo otázkou, co je to dramatizace, a ve kterých případech ji lze využít.
V případě dramatizace vybírá autor z předlohy, co vybrat lze. Může a nemusí zachovat vypravěče
– sdělovat je možné i pouze přes situace, dialogy a jednání postav. K dramatizaci saháme například
v případě, že nás zaujal příběh, ale situace jsou ve vyprávění jenom naznačené a my si je musíme dotvořit, chceme-li ho zahrát. Někdy se stane, že situace zcela chybí, jindy z množství situací musíme
vybrat jen to podstatné pro jasnou linii příběhu, kterou chceme sledovat. Lze také ubírat nebo
přidávat postavy. Zásahy do předlohy bývají tedy při dramatizaci mnohem rozsáhlejší, než je tomu
v případě jevištního přepisu.
Pro vyzkoušení postupů dramatizace předlohy zvolila lektorka text Briana Jacquese Prolhaný
Henry Mawdsley. Hlavním hrdinou příběhu je chlapec, který neustále všem lže a následně se musí
konfrontovat se samotným Luciferem. Seminaristky se po přečtení předlohy rozdělily do skupin, ve
kterých měly za úkol vymyslet a zahrát další Henryho lež, kterou se snaží vymluvit z pozdního příchodu do školy. Výmysl měl být zahrán tak, jak by se odehrál v Henryho představě. Viděli jsme tedy,
jak Henry vytahuje jinému dítěti jeho tašku z vody, v níž plave nebezpečný žralok nebo zachraňuje
v Amazonii vzácného brouka. Irina podněcovala hráče, aby přemýšleli, jak předloženou situaci ještě
vyšperkovat – například, aby Henry musel žraloka přemoct.
Pak se pokračovalo v zevrubném zkoumání textu. Kdyby se měl dramatizovat, pro jak staré děti
by to bylo? Jaké téma vám osobně text nabízí? Proč by se podle vás měly děti s tímto textem setkat?
Seminaristé zazoomovali i na vnitřní kritéria dramatičnosti, o kterých hovořili v předchozích

5

dnech. Dovedeme si představit jednotlivé scény
příběhu? Je děj příběhu dynamický? V jaké míře
se dají použít dialogy z předlohy? A hlavně: nese
v sobě příběh dramatický konflikt?
Tyto otázky seminář zakončily a připravily
půdu pro zítřejší setkání skupiny.
Zazoomovala Terezie Pecharová

NA SLOVÍČKO S …

…IRINOU
ULRYCHOVOU,
LEKTORKOU
SEMINÁŘE B
V semináři se hodně zabýváte tím, jak
poznat příběh s dramatickým potenciálem
pro scénář. Jaké předpoklady má mít člověk,
který chce vytvořit divadelní scénář podle
literární předlohy?
Jako zásadní vidím nejspíš cit pro dramatičnost. Tedy, že autor by měl umět vycítit
dramatičnost příběhu a rozpoznat ji v konkrétním textu. Když o tom teď uvažuji, řekla
bych, že každý ten cit v sobě má. Odmalička
jsme vychováváni pohádkami – ty přece v sobě
tu dramatičnost a konflikt mají a nějakým
způsobem se to v nás jistě ukládá. V běžném
životě také stále zažíváme nějaké dramatické
situace, jen je potřeba si tuto zkušenost přesadit
do dramatické práce. Cit pro dramatičnost se
dá stále rozvíjet – diskuzí, pojmenováváním
situací, cílenou hrou. Takže v důsledku jde o to,
vytáhnout tuto schopnost na světlo a mít k sobě
důvěru, že ji dokážu použít.
Jaké jsou výhody využití literární předlohy oproti autorské tvorbě?
Dobrý text mi může poskytnout oporu a
inspiraci. Každý člověk má tendenci myslet ve
stereotypech a kvalitní literární dílo může nabídnout jiný úhel pohledu. Navíc každý v sobě
nemá ten specifický talent pro autorské divadlo,
který mu zabraňuje sklouznout k banálnosti a
naopak pomůže dílo povýšit, dodat mu metaforičnost.
Co může způsobit, že se nám proces
transformace literární předlohy do scénáře
nepovede?
Jeden z Murphyho zákonů praví, že cokoliv
se může pokazit, se také pokazí. Ale přesto si
myslím, že když si člověk dobře vybere výchozí
text, mohl by se některým karambolům vyhnout. Dobrý výběr v případě literární předlohy
znamená najít si text, který má dramatický
potenciál – co je tím míněno je náplní našeho
semináře – a který se hodí pro skupinu, pro níž
je vybírán.
Jmenovala bys nějakou inscenaci, která
tě překvapila použitou předlohou?
Nenapadlo by mě, že se dají svěže a moderně udělat Povídky Malostranské, jako se to
povedlo Františku Oplatkovi.
Co podstatného by si měli odnést účastníci ze semináře B?
Měli by odjet hlavně s odvahou se do toho
pustit.
Přiblížila Terezie Pecharová
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VČERA JSME VIDĚLI…

ZEPTALI JSME SE…

...NA SEMINÁŘI B … NA DIVÁCKÉ DOJMY
Z PŘEDSTAVENÍ
ČTVRTÉHO BLOKU

Vendula (14 let)
Mně se to líbilo, jak to bylo něžný a čistý.
Hezké bylo použití stužek.
Helena (12 let)
Děj jsem nepochopila, ale líbilo se mi, že si
hudbu dělaly samy.
Anna (12 let)
Velmi se mi líbil zpěv a i písničky byly velmi
chytlavé.

DO VELKÉ KRAJINY DUDÉDU

MY VRABČÁCI
Terka (17 let)
Bylo to zajímavé vystoupení, zaujaly mne
účesy související s tématem a vtipné scény.
Hanka (15 let)
Nejsem si jistá, co jsem to přesně viděla.
Zdálo se mi, že jsou na tohle téma celkem staří,
a tím se v ději nějak ztráceli.
Jůlinka (7 let)
Líbilo se mi, jak říkali, že ho chytili za
batoh.
Julie (17 let)
Děti byly sehrané. Líbil se mi námět s trampolínou a plácačky.
Ladislav (70 let)
Bylo to moc pěkný, bylo to hlasitě, a to je
důležité a pochopitelné. Dětem se to líbilo.
Helena (12 let)
Líbil se mi nápad, že každý potřebuje svůj
dům.

STOJÍ HRUŠKA
2012_deti_black
3. cervna 2012 16:32:39

č ísl o 5 - 13.6.2 018

Kača (17 let)
Líbilo se mi, že se v promluvách objevily i
zastaralé výrazy, které se už nepoužívají. Líbila
se mi velká škála využití stuh jako kulis, dělaly
na mě dobrý dojem.
Lenka (25 let)
Na tomto představení mne zaujalo nejvíce
téma. Chvilku jsem po něm pátrala, ale stálo
to za to. Ta myšlenka, že z něčí smrti se znovu
zrodí život mě pohladila na duši.
Alča (14 let)
Melodie byla pěkná a i stuhy tam byly pěkně
zapracovány. Bylo jim pěkně rozumět, což je
důležité a jinak bych si toto téma asi nevybrala
kvůli náročnosti. Ale myslím si, že bylo celkem
dobře zpracováno.
Verča (17 let)
Líbil se mi nápad zpracování stromu se
stuhou.
Matěj (14 let)
Mně se to hrozně líbilo. Super byla ta hruška. Líbilo se mi, jak ztvárnily stromy.

Hanka (15 let)
Oceňuju dobře zvolené texty, úměrné jejich
věku a hezkou práci s loutkama - stínohru. Děti
moc hezky mluvily a jejich písně dobře doplňovaly atmosféru.
Jana (40 let)
Líbila se mi ta čirá imaginace a čistota, která
z toho vyzařovala a vůbec taková esence hravosti. Bylo velmi dojemné, jak zde byl udělán vztah
mezi otcem a dcerami.
Vendula (17 let)
Humor.
Julie (17 let)
Líbilo se mi, jak k tomu byla zakomponovaná stínohra, bylo to roztomilé uvěřitelné. Líbilo
se mi, jak zpívali.
Pavlína (17 let)
Líbilo se mi zpívání a vlastně to, že byli
celou dobu na jevišti, že to nebylo prázdný.
Václav (14 let)
Bylo to vtipné a působilo to na mě pohodově.

JAK SE HLEDAJÍ PRINCEZNY
Eliška (17 let)
Na představení se mi líbily na začátku otočky princezen, při pohledu prince. Fajn bylo, že
přeřeknutí braly jako srandu a výkon byl velmi
pozitivní.
Kateřina (8 let)
Mrzelo mě, že princezny neměly šaty a
nebyly víc nazdobený. Líbila se mi loutka princezny.
Péťa (25 let)
Děti byly na jevišti i s loutkami. Líbila se mi
nebojácnost dětí, a to především u postavy prince. A celkem dobrá sehranost herců na jevišti.
Martin (32 let)
Líbilo se mi rébuskum.

O SEDMI BRATŘÍCH VE STUDNI
Anička (18 let)
Velmi na mě zapůsobila radost dětí, jejich
vlastní prožívání situací. Bylo vidět, že je to
vážně baví.
Lenka (53 let)
Štěstí dětí.
Dáša (17 let)
Mně se líbilo, že je to bavilo. Občas jsem
nerozuměla, ale bylo to roztomilé.
Anna (36 let)
To že jsou ty děti svobodný.
Ondřej (22 let)
Z dětí sršela energie a bylo vidět, že je to
baví.
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VČERA JSME VIDĚLI…

ZAPSALI JSME…

… Z DISKUSÍ LEKTORŮ
O PŘEDSTAVENÍCH
4. BLOKU
MY VRABČÁCI / STUDIO ŠRÁMKOVA DOMU V SOBOTCE, MKS SOBOTKA

5

My vrabčáci

O sedmi bratřích ve studni

Stojí hruška!
98

Lada Blažejová našla pro svůj výhradně chlapecký soubor výborně padnoucí dramatický text o
hnízdě mladých vrabců. Navíc svým hercům zásadně pomohla v herecké práci několika zdánlivě
prostými nápady: Charakterizace vrabců rozcuchanými vlasy a přes rameno pověšenými plácačkami, stoly a lavice k věčnému přelézání a přeskakování a zejména bohatě využívaná trampolína
poskytují chlapcům jednoduché podmínky pro živou, energickou a svobodnou existenci na jevišti.
Podobné přehledné charakterizační principy by ještě bylo dobré objevit pro dvojici cizích vrabců
vracejících se z ptačí riviéry. Jejich jednání je přeci jen lehce nejasné a retarduje jinak výtečnou
dynamiku inscenace.
Úprava rozsáhlého dramatického textu je razantní a „šikovná“. Nepostrádá funkční expozici ani
přehledné problémové situace vedoucí k jasné pointě. Poskytuje vyrovnaný prostor všem členům
souboru. Možná by stálo za to zpřehlednit některé momenty podstatné pro pochopení děje, jako je
první zjevení jeřába (v okamžité tmě trochu zaniká strach chlapců z nebezpečí hrozícího z oblohy),
či například jasněji projevit motivaci jednoho z vrabců pro finální rozhodnutí vydat se na cestu
do vesmíru (pravděpodobně jde o reakci na protivné vytahování cizinců). To jsou však jen drobné
mouchy pochytané na jinak veskrze sympatické inscenaci.

O SEDMI BRATŘÍCH VE STUDNI / LDO ZUŠ JINDŘICHŮV HRADEC
Je krásné vidět na jevišti malé děti, které se zde cítí svobodně a baví se vlastní hrou. Ještě lepší
je však vidět tyto děti zároveň vnímat základní potřeby jeviště: Dávat prostor svým spoluhráčům,
komunikovat s diváky, vyprávět příběh, vnímat smysl pauzy, orientovat se v prostoru atd. To vše (tu
více, tu méně) nám představení souboru z Jindřichova Hradce pod vedením Vojtěcha Maděryče
nabídlo.
Krátká dobře vystavěná anekdota Henriho Pourrata byla pro soubor skvělou volbou. Vedle
vhodného rozsahu, humoru i přehledné zápletky nabízí sedm postav s v podstatě totožnými úkoly.
Soubor předlohu rozehrál, k základnímu příběhu přibyly další epizody umožňující dětem
fyzickou akci a demonstraci základního charakterového rysu sedmi bratrů – jejich lehké natvrdlosti. Dění na
jevišti je dobře pomoženo tím, že úkoly dětí jsou kontrastní, po běhání a křiku
2012_deti_black
následují vždy
momenty
zklidnění. I když ty by jistě bylo ještě možné podpořit, aby se dílo při
3. cervna
2012 16:32:39
lehké ztrátě soustředění nerozpadalo.
Některé situace nebyly zcela srozumitelné, jiné působily lehce nelogicky, lze však předpokládat,
že děti vzhledem ke svému věku a spontaneitě s každou reprízou naloží trochu jinak. Zejména na
třetí repríze dnešního dne se nutně podepsala únava dětí a představení se lehce „utrhlo ze řetězu“.
Sedm bratrů lze však považovat za ukázku výborné a poučené práce se začínající skupinou,
vědomě směřované k divadelní tvorbě.

STOJÍ HRUŠKA / DIVADELNICE Z VIKÝŘE, DDM VIKÝŘ, JABLONEC NAD
NISOU
Soubor z Jablonce nad Nisou vedený Alenou Štěpánovu se pokusil vyrovnat se se slavným textem Milady Mašatové Stojí hruška. Nezvratné provázání člověka s přírodou, pradávná pohádková
logika života skrytého v kmeni plodícího stromu atd. jsou rysy, které mohou být pro dospívající dívčí soubor v mnohém přitažlivé a při kvalitním pedagogicko-inscenačním procesu mohou působit
až iniciačně.
Výtvarné i hudební pojetí inscenace chce následovat křehkou lidovou strunu původního textu.
Inscenátorky využívají lidovou píseň či její ohlasy, náznaky krojů, bílou barvu kostýmů v kombinaci s červenými pentlemi ve vlasech, barevné stuhy, proutěné košíky apod. Snaží se vyprávět příběh
skrze odkazy k venkovským rituálům.
Brzy se však ukazuje, že jednání na jevišti je spíše nahodilé, náznaky rituálů nedůsledné,
zjevně nepoučené podobami skutečných lidových obřadů, místo symbolického jednání sklouzávají inscenátorky k ilustrativní pantomimě, práce se zásadními rekvizitami, jako jsou například
hrušky posílané po zemi, zcuchané stuhy apod. působí necitlivě. Prostá píseň zaznívá sice čistě,
ale s výraznou popovou manýrou, protichůdnou zvolené poetice i charakteru předlohy. Nejasné
jsou však i situace, které mají posouvat děj, inscenaci se tak místy nedaří ani přehledně vyprávět
základní příběh. Lze snad pochopit, že charakter původního textu strhl inscenátorky k jakémusi
posmutnělému tónu a pomalému tempu. Tím se však připravují o pro divadlo tolik potřebnou
dynamiku.
Přes tyto výhrady je moc dobře, že se dívky mohly ve svém věku s textem Milady Mašatové
potkat a dotknout se tak témat, která se dnes k mladým lidem dostávají jen výjimečně.
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My vrabčáci

O sedmi bratřích ve studni

Stojí hruška
č ísl o 5 - 13.6.2 018
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DO VELKÉ KRAJINY DUDÉDU /
DISMANŮV ROZHLASOVÝ DĚTSKÝ
SOUBOR, ČESKÝ ROZHLAS, PRAHA
2
Vedoucí DRDS Jana Franková zasadila známou dětskou poezii a pohádky Ivana M. Jirouse
do okolností, ve kterých vznikaly – v dlouhém a
nedobrovolném odloučení otce od dvou malých
dcer. Do událostí, které u prostého kuchyňského
stolu zažívají Františka s Martou, nechávají inscenátoři zaznívat ze záznamu úryvky z Jirousových dopisů z vězení. Takto nastavená situace je
sama o sobě nesmírně silná. Obohacuje veselé
básničky a pohádky o hlubší molové tóny, nově
osvětluje jinak nenápadné motivy a nese s sebou pro divadlo tolik důležitou dramatičnost.
Spolupráce s hudebním skladatelem Jakubem
Sejkorou navíc doplňuje inscenaci o písničky,
které prokazují nejen cit pro Jirousovy texty ale
také přímo hitový potenciál.
Děti z DRDS jsou skvěle vybavené, jejich
přirozený mluvený projev, poučená práce s hlasem, soustředění, bytostná přítomnost na jevišti, vnitřní klid, ale i čistý a zcela přirozený zpěv
jsou samy o sobě velkým diváckým zážitkem.
Výborná je jejich schopnost souhry, společného
vyprávění, ale také jistota sólových výstupů,
včetně těch pěveckých. Možná by jim mohly být
místy nabídnuty konkrétnější úkoly či motivace
jednání, aby se jejich dlouhá přítomnost na
scéně nestávala občas lehce rozpačitou.
Stínohra, kterou inscenace využívá, jednotlivé situace jemně doplňuje či ilustruje, aniž by
na sebe strhávala výraznou pozornost. Někdy je
konkrétní, jindy jen barvou dotváří atmosféru.
Místy by však zasloužila přehlednější opodstatnění či jednotící princip. Snad propojení s obrázky, které holčičky kreslí u stolu, snad jasnější
odkaz k papírovým dopisům…
Každopádně se zdá, že se souboru podařilo
vytvořit dílo, které má schopnost plnohodnotně
oslovovat dětské i dospělé publikum. A to je
v divadle hraném dětmi výjimečné a cenné.

5
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Do velké krajiny Dudédu

JAK SE HLEDAJÍ PRINCEZNY / ANI
MUK, ZUŠ TURNOV
Pro soubor Ani Muk z Turnova vybrala
jeho vedoucí Romana Zemenová dramatizaci
pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký Milady
Mašatové. Text dobře vede nezkušené herce
k práci se zkratkou, rytmem, a nabízí jim slovní
humor, který mohou snadno přijmout za svůj.
Je však škoda, že soubor nepropracovává
lépe jednotlivé situace tak, aby humor a zkratku
obsažené ve slovech přenesl také do jednání. To
platí pro hru s loutkou i bez ní. Mnohdy jakoby
herci o svých totemových loutkách téměř nevěděli, nepotřebovali je, nesnažili se využít jejich
bezbřehých možností. Nedostatek potřebné
hravosti je nejvíce vidět při zpracování trojího
hledání princezny – jednotlivé cesty se v podstatě neliší, negradují, nenabízejí nové nápady.
Stále stejná pochodová písnička dojem unylosti
jen podporuje.
Potřebná péče chybí ovšem také výtvarnému
zpracování. Kostýmy, loutky i náznak scénografie nevykazují snahu o jednotící princip či
prostý soulad. Soubor se však chystá pohádku
dále uvádět. Třeba po prázdninách najde chuť si
s výbornou předlohou ještě více pohrát.
Anna Hrnečková
10 0

Jak se hledají princezny
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VČERA JSME VIDĚLI…

… LEKTORSKÝ SBOR DĚTSKÉHO DIVADLA
Položili jsme všem lektorům dětského divadla tři stejné otázky: Čím je pro vás dětské divadlo?
Může hrát divadlo každý? Jaké divadelní představení bylo pro vás v poslední době zážitkem? A poté
jsme je požádali o vytvoření kompozice, kterou by znázornili svou představu divadla za využití kapesní francouzské hry Jeu de la tour.

ANNA HRNEČKOVÁ
1. Možností, aby nám děti řekly něco o
našem světě.
2. Každý, kdo divadlo hrát chce.
3. Záhada hlavolamu v Divadle Minor.

JAROSLAV DEJL
1. Tak jako každé jiné, pokud je chytře, invenčně, citlivě vystavěné, velkým potěšením a radostí. A nerozlišoval bych, je-li to
„dětské“ či „dospělé“ divadlo.
2. Myslím si, že v podstatě každý, kdo má chuť. Pokud se setká s
dobrým pedagogem či režisérem. A pokud to míní upřímně. Vždyť i
učitelé jsou vlastně takoví herci. A i řada dalších profesí. A pokud to
tak lze říci, všichni hrajeme v životě „své“ divadlo.
3. Z činohry Petrolejové lampy (režie Martin Glaser) v Mahenově divadle s vynikajícími Hanou Briešťanskou a Martinem Siničákem v hlavních rolích. A potom série oper Leoše Janáčka v NDB
Brno – Káťa Kabanová (režie Robert Carsen), Věc Makropulos (režie
David Radok), Její pastorkyňa (režie Martin Glaser) a k nim Bartókův Modrovousův hrad (režie David Radok), Čajkovského Piková
dáma (režie Martin Glaser) a Gounodův Faust a Markétka. Všechny pro vynikající režii, tak scénografii a pěvecké a herecké výkony. A ta poslední opera i
pro vynikají využití industriálního prostoru pavilonu na brněnském výstavišti.
Všechna uvedená představení vřele doporučuji – budou se uvádět i v budoucí
sezóně 2018/2019. V rakouském Hornu jsem viděl na festivalu Szene Waldviertel zajímavé multimediální a interaktivní představení SACH belgického
souboru Zonzo Compagnie. Dvě houslistky a hudba Johana Sebastiána Bacha a
k tomu nápaditá multimediální projekce. Velice sugestivní a emocionální.

JIŘINA LHOTSKÁ
1. Prostor, který dětem umožní svobodně se pohybovat, komunikovat, tvořit a zažívat společnou radost z hotové práce.
2. Divadlo může hrát každý, především je velkou výhodou, když
má co říct i druhým, nejenom sobě.
3. Jedno z představení, které bude i na
letošní Dětské scéně.

HÁDEJ, HÁDEJ…
… KDO SE SKRÝVÁ NA FOTOGRAFII?
Dovolili jsme si malou legrácku a trochu jsme jednoho z lektorů
zkrášlili. Poznáte, kdo se skrývá na fotografii? Pokud se domníváš, že
jsi ho poznal, usměj se na něj, až ho potkáš. Pokud ti úsměv oplatí,
můžeš si být jistý, že je to on. Pokud nic, tak nic. Můžeš zkoušet úsměvy
na další lektory. Pokud máš pocit, že se dnes na tebe všichni smějí a ty
se nemůžeš dobrat toho, kdo je osoba na fotografii, nic si z toho nedělej,
odměnou nechť je ti usměvavý den.
č ísl o 5 - 13.6.2 018
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ZAPSALI JSME…

… Z DISKUSE O PŘEDSTAVENÍCH 4. BLOKU
MY, VRABČÁCI
Od účastníků zazněla slova: přátelství, soudržnost, energie, rodina, hnízdo, vychloubání,
pomoc nemocnému, dobrodružství, sen, vleklost, rivalita. Téma nebylo úplně jasné. Bylo jím
soudržná rodina? Nejasnost tématu se někomu jevila v tom, že v představení bylo otevřeno několik
tematických linií, ale nevynikla hlavní, která by byla jednáním ozřejmena. Některým připadal děj
neukončený. Diváci se ptali, zda děti nebyly na předlohu a její téma staré.
Nebylo jasné, kdo byli příchozí vrabčáci, jaký měli charakter a vztah mezi sebou. Vrabci
Vašnostovi a jeho „poskokovi“ by prospělo, kdyby se jejich vztah vyvíjel. Zazněly také otázky: Jaký
charakter měli vrabčáci? Co se stalo, že příchozí chtěli zůstat s hejnem a že jím nakonec byli přijati?
Příchod dvou odlišných vrabčáků předznamenal rozpor v dalším vývoji příběhu, ale nebylo toho
příliš využito. Ze začátku diváci cítili silnou energii, avšak s příchodem dvou cizích vrabčáků nastal
temporytmický propad. Vrabčáci se pak jevili jako málo čiperní, statičtí, jednání bylo vnímáno více
ve slovech než ve fyzické akci. Zafungovaly plácačky, které by se daly využít ještě lépe. Diskutující
ocenili, že jde o ryze klučičí soubor a že hoši dostali prostor se realizovat.

5

My vrabčáci

Stojí hruška

STOJÍ HRUŠKA
Diváci asociovali dojmy z představení slovy jako znovuzrození, zpěv, folklor, barvy, stuhy, dívky,
koloběh života, mystérium, symbolika, pověst, víra. Představení podněcovalo k zamýšlení se nad
duchovním propojením člověka s přírodou, nad koloběhem života, nad obětováním se hrušky pro
jiný život. Hovořilo se i o síle lidové poezie, ze které předloha k inscenaci vychází. Nejedná se o
příběh situovaný do reálné doby, jde spíše o pohádkový až metafyzický příběh. Při využití rituálu je třeba vědět, jaké má zákonitosti. Diváci si kladli otázky: Co stuhy znázorňovaly? Čeho byly
symbolem? Proč byly použity konkrétní barvy? Práce se symboly nebyla jasná, dotažená. Symboly
jsou natolik interpretačně otevřené a těžko uchopitelné, že se v tom divák ztrácí. Podle lektorů je
škoda, že si dívčí soubor text pořádně nepřečetl. Je to hra, která je dějově přehledná. Předloha není
zatěžkaná, míří k podstatě věci. Soubor šel spíše po atmosféře než po ději samotném. Písně jsou
dějově funkční.

DO VELKÉ KRAJINY DUDÉDU
Bezprostřední dojmy: stínohra, emoce, zpěv, talent, barvy, představivost, hravost, dětskost,
energie, pohádkovost, komunismus, disciplína, rodina, dopisy, stesk, maličkosti, dojetí bez patosu.
Představení se jevilo na pomezí žánru rozhlasové hry s obrazy.
Mělo rámec – dopisy otce z vězení své rodině. Tento rámec přinášel hlubší rovinu tématu související s komunistickým útlakem. Děti téma sdělovaly s lehkostí a bez patosu. Diváky potěšila krásná
a srozumitelná mluva všech účinkujících a zpěv. Děti prožívaly to, co říkaly, jak slovně, tak fyzicky.
Temporytmus nespadl. Použití stínohry nebylo technicky přesné a chyběl jí řád. Jednalo se spíše o
popisnou ilustraci a tvorbu atmosféry. Míchal se různý materiál – loutky a předměty. Bylo by dobré
nalézt nějaký klíč k volbě konkrétních výtvarných prostředků.

JAK SE HLEDAJÍ PRINCEZNY
Asociace: Pohádka, loutky, trojí opakování, zvukové efekty, dlouhé cesty, smích. Diskutující polemizovali nad tím, zda je toto téma vhodné pro tuto věkovou skupinu, zda už téma „nepřerostly“.
Text hry je jednoduchý, ale zároveň zrádný. Byl napsán proto, aby byl hrán s nejmenšími dětmi jako
maňásková hra. Slova jsou v něm redukována. Materiál je určen k temporytmické práci a k hraní si
s příběhem. Proto zazněla otázka, zda šlo o nadsázku, nebo ne. V trojím opakování, typickém pro
lidové pohádky, nebyla žádná změna, gradace, žádný vývoj situace, takže i temporytmus představení byl místy velmi zdlouhavý. Prodlužovaly ho také zdlouhavé cesty prince a jeho pomocníků zpět
do čarodějova zámku.
Chyběla soudržnost díla i kolektivu. V obecné rovině se hovořilo o tom, že pokud se účinkující
chtějí obracet na diváka s nějakým úkolem, a tedy aby vystoupil ze své bezpečné zóny, měli by ho
na to připravit.

O SEDMI BRATŘÍCH VE STUDNI

Do velké krajiny Dudédu
1 02

Zábava, energie, hravost, děti, dramaťáček, souhra, společné bytí na jevišti, spolupráce, humor,
nepředvádění se, hraní si. Představení mělo přiměřenou délku s ohledem na věk dětí, scény nebyly
příliš dlouhé. Děti se na jevišti chovají spontánně a užívají si to (např. napadení žralokem, vlkem).
Zazněla provokativní otázka, zda divákům představení nepřipadalo roztomilé právě proto, že v něm
účinkovaly malé děti. Děti vědí, proč jsou na scéně, odkud a kam mají jít. Situace ve studni nebyla
jasná. Jak se bratři dostali ze studny ven? Nezafungoval vtip s počítáním. Bratři se dvakrát uměli
spočítat, potřetí ne. Jednotlivé situace by potřebovaly dotáhnout. Jak se bratři dostali z místa na
místo? Nejpřesnější v projevu byla dívka ztvárňující maminku. Vytvořila pěknou pointu, uzavřela
situaci. Výběr hry umožňoval využít imaginaci dětí. V rukou vedoucího je, dát dětem prostor pro
svobodnou hru, pro využití imaginace a zároveň je vést k určitému řádu.
ro
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VYTVOŘ SI…

… FROTÁŽ DNEŠNÍHO DNE
Slovo frotáž pochází z francouzského slova frotter, což znamená setřít, tření nebo drhnutí. Ve
výtvarném oboru jde o techniku, při níž třeme a přetíráme předmět tužkou, uhlem nebo křídou.
Tato technika spočívá v tom, že nejprve velmi pečlivě přiložíme papír na vybranou věc, a pak reliéf
té věci, její strukturu a tvar přeneseme, neboli přefrotujeme, pozvolným přetíráním tužkou na papír. Jak prosté! Pokud by se vám frotování zalíbilo či byste mu dokonce propadli, je možné se nechat
inspirovat knihou Rukověť malého frotážisty, kterou napsala Anna Kocmanová a vydalo ji nakladatelství Baobab v roce 2015. Najdete v ní různé obrázky vytvořené technikou frotování, zevrubný
návod, nabídky, co všechno lze ofrotovat, a několik básniček a hesel. Například: Co můžeš ofrotova
dnes, nefrotuj zítra.
Chceš-li malým
frotážistou být,
na svém stole musíš
papír s tužkou mít.
Ničeho se neobávej a zoomuj technikou frotování pocity, dojmy, zážitky z dnešního dne.
Budeš-li chtít, můžeš nám je přinést ukázat do redakce. Sídlíme ve 3. podlaží ve Fabrice. Frotování
zdar!
Jak se hledají princezny

O sedmi bratřích ve studni

NAKRESLI SI...
… SVŮJ DOJEM Z DNEŠNÍCH PŘEDSTAVENÍ

diváky
č ísl o 5 - 13.6.2 018
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ZAPSALI JSME Z …

… Z DISKUSÍ
DĚTSKÉHO
DISKUSNÍHO KLUBU
I úterní dětský diskusní klub přinesl mnoho podnětů, které soubory od sebe vzájemně získaly.
Diskuse odstartovala formou myšlenkové mapy na arch papíru. Nejdříve se diskutovalo o představení My vrabčáci. Byly vyzdvihnuty plácačky, které symbolizovaly zobáky a trampolína, která
sloužila především k létání. Představení bylo hodnoceno jako energické a líbil se humor, hravost a
pohádkovost. Podle některých měli dětští herci problémy s artikulací. Jiní ocenili, že se na jevišti
navzájem dobře vnímali.
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Diskuse pokračovala nad představením O osmi bratřích ve studni. To hráli dětští herci, kteří
byli na letošní Dětské scéně nejmladší. Jejich věk se pohybuje od 7 do 8 let. Představení ostatní dětští diváci hodnotili velmi kladně. V diskusi zaznělo, že „nejmenší herci zaslouží velký obdiv za svou
odvahu“. Představení bylo nabité dětským zápalem, který si nesli až do diskuse, což se projevovalo
tím, že se hlásili živě a otevřeně komunikovali. Dosti zevrubně se ostatní zabývali otázkou „jak
postavy spadly a zase vylezly ze studny?“
Poté se diskutovalo o představení Do velké krajiny Dudédu Dismanova rozhlasového dětského
souboru. Pro mnohé působil velmi silně emocionálně fakt, že otec rodiny byl ve vězení za nesouhlas
se socialismem. Hlavním tématem inscenace byla pro diskutující rodičovská láska, kdy otec posílal
z vězení dětem dopisy. Nejlepším zážitkem byl zpěv dětí, který „byl neskutečný a velmi hezky doprovázený hudebními nástroji.“
Stojí hruška bylo dalším diskutovaným představením, se kterým na Dětskou scénu přijel soubor dívek z Jablonce nad Nisou. Děvčata dokázala v představení vytvořit a udržet hezkou atmosféru,
a to pomocí lidových písní a kostýmy. Účastníci diskuse se shodli, že mezi další bonusy představení
patřil zpěv dívek a hudební nástroj zvaný kalimba. V diskusi zaznělo, že dívky předvedly velmi
kvalitní herecké výkony. Motiv tohoto představení byl nazván jako „očekávání dítěte“.
Poslední část diskuse byla věnována představení Jak se hledají princezny. Děti z ostatních
divadelních souborů velmi zaujala práce s diváky a práce herců s loutkami. Byla položena otázka:
„Co je uspávalo?“ Soubor odpověděl: „Prince s jeho pomocníky uspávalo strašidlo.“ V tomto představení se objevovala improvizace, kterou ostatní hodnotili kladně. Zaznělo také, že „tématem této
inscenace byl pohádkový humor“.
Zapsali Eva Švecová, Ondřej Vecek, 2.lyceum SOŠPg Čáslav

OKÉNKO PRO HRAVÉ…
Vybarvi si vrabce na obrázku.
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KOUTEK JAZYKOVÉ ARCHEOLOGIE…

VČERA JSME VIDĚLI…

… ZEVRUBNÝ
Označení vychází z pojmenování „podle vrubů“. Jedná se tedy o skutečnost, která je úplná,
přesná či do sebe zapadající (možná i všeobsahující). Pro jistotu „vrub“ znamená zářez nebo rýhu.
Slovník spisovné češtiny uvádí, že pokud je něco zevrubné, je to jdoucí do podrobností, podrobné,
detailní, důkladné. Zevrubný plán tedy bude nejspíše vypracovaný do detailu.
Například když v pohádce S čerty nejsou žerty odchází čert Janek do světa smrtelníků, obdrží
zevrubný plán vesnice a popis Doroty Máchalové. Znamená to, že jeho plánek byl detailní, rozvedený a podrobný.

KOUTEK JAZYKOVÉ NOVOLOGIE…
Nová rubrika, kterou jsme pro vás letos připravili, obsahuje novotvar neboli nově utvořené
slovo. Novologie je náš redakční výraz a jde o neologismus (z řec. neos logos, nové slovo), kterým se
nejčastěji označují nové skutečnosti, např. vynálezy nebo myšlenky, a jež se postupem času mohou,
ale nemusí stát součástí běžné slovní zásoby. V naší rubrice se vám budeme snažit nabídnout slova,
která hojně používá současná mladá generace (je potom „in“), na druhé straně starší již nevědí, o
čem se mluví (ti jsou naopak „out“).

… ZOOMOVAT

Vyslovuj zúmovat. Mluvíte-li ještě česky, tak použijte výraz přibližovat. Jde o přejaté anglické
slovo z oblasti optiky. Označuje vlastnost objektivu, který je díky němu schopný přibližovat (stejně
tak i oddalovat) i vzdálené oblasti a výjevy. Použijete-li však výraz zooming, dostanete se do zcela
fantazijních oblastí. Říkáte tím totiž, že hodláte pádit, svištět, zvětšovat, zároveň ale i bzučet nebo
měnit velikost. V neposlední řadě si večer pusťte televizní stanici Prima ZOOM a zaměřte se na
detail.
Výraz zoom není (zatím) spisovným českým slovem a nemá ustálenou výslovnost, i když je
velice rozšířený a jsou z něj tvořeny nové tvary. Popusťte tedy uzdu své fantazie a zoomujte na cokoli
chcete. Někdy je však mnohem srozumitelnější, když jednoduše a hezky česky přibližujete.

POD REFLEKTOREM BARVA…

…ZELENÁ
Zelená je barva přírody, neboť většina rostlin obsahuje zelené barvivo, chlorofyl. Vychází
z anglického slova „green“, které znamená růst, rozkvétat i naději. Ve spojitosti s ovocem je znakem
nezralosti. Přeneseně se hovoří o nezkušených lidech jako o „zelenáčích“ (v angličtině greenhorn).
Symbolizuje i ekologická a environmentální hnutí, např. Greenpeace (Zelený mír) nebo stranu Zelených. Odkazuje na růst, jaro a každoroční obnovu přírody (ale pozor na zelený salám!). Je barvou
nesmrtelnosti. A právě v hudbě označujeme nesmrtelné hity „stále zelenými“ – evergreeny.
Lidské oko je nejcitlivější právě na zelenou barvu, což je výsledek evoluce, neboť na Zemi je,
díky chlorofylu v rostlinách, právě zelená barva nejvíce rozšířená. Zrakový systém člověka a některých vyšších savců (zejména těch živících se rostlinnou stravou) má oproti jiným živočichům třetí
typ zrakových čípků, citlivých právě na zelenou barvu.
Pohled na zelenou barvu napomáhá regeneraci a načerpání nové síly, uklidňuje. Lidé mající rádi
tuto barvu budou více ochotní rozdávat lásku a motivovat ostatní. Na druhé straně mnoho zelené
může způsobovat depresivní efekty, např. u válečných veteránů. Ostatně není divu, když armáda
používá tolik zelené barvy ke kamufláži.
Zelená barva je sekundární a vzniká smíšením modré a žluté. Ve výtvarném umění působí pozemsky a pevně, uklidňuje. Je barvou lásky. Zelenou barvu si zpravidla volí lidé stateční, houževnatí, umínění a nepřizpůsobiví, tvrdohlaví. Což jsou de facto vlastnosti připisované znamení Býka. Ti,
co odmítají zelenou, bývají citově zklamaní a trpí pocitem vnitřní nejistoty.
Zelená barva se stala svatou barvou islámu, jehož kolébkou jsou arabské pouštní státy. To
má svůj důvod v klimatických podmínkách těchto zemí, kde je zelená vegetace vzácná. Byla také
oblíbenou barvou proroka Muhammada, který se rád oblékal do zelených šatů. Mnoho islámských
států má zelenou barvu na vlajkách, jmenujme třeba Saudskou Arábii.
Zelená barva je asociována se závistí, např. ve rčení „zezelenat závistí“. Zelené provedení masky
v pekingské opeře napovídá, že daná figura je nespolehlivá. V Indii máme spojenou zelenou se
čtvrtou srdeční čakrou.
Symboliku zelené nalezneme i v dopravě, kde na semaforech značí bezpečí, volno. Dopravní
značení na dálnicích v České republice je také zelené. Zelená barva pozičního světla na letadlech a
lodích slouží k označení pravé strany. A když se povzneseme ještě více, tak můžeme potkat a spatřit
ve vesmíru zelené mimozemšťany.
Tak mládeži, máte zelenou! Jezte zeleninu!
kolážisté RoTerPep
č ísl o 5 - 13.6.2 018
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DNES HRAJÍ…

… KASTROL, SZUŠ TRNKA, PLZEŇ
KRÁLÍCI
Jak vznikl název vašeho souboru?
Tak to víme úplně přesně. Michal si nemohl
vzpomenout na slovo katarze, říkal, že to je
něco na „ka“, a my jsme si dělali srandu, že je to
kastrol. Takže máme Kastrol.
Co vás na divadle baví?
Mě baví, že jsou tam prima lidi. A jak si tam
hrajeme. A bavit lidi. Mě baví se předvádět. Mě
baví, když můžu vidět úsměv na tvářích, a spolupráce celého sboru. Mě taky baví se předvádět.
Mě baví hrát před ostatními lidmi. Mě baví
všechno (smích). Improvizace. Atmosféra je tam
hrozně super.
Co vám na divadle vadí?
Mně vadí, že všechno nevyjde úplně přesně
tak, jak by si to každej přál. Pak ty tváře nevypadaj vesele, ale naštvaně a smutně, že nevyšel ten
jejich nápad, ale vyšel jinej nápad. Mě zaplňování prostoru! Mě asi nic.
Proč jste se pustili do inscenování zvole-
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né předlohy?
A kurňa.
Já to vím! Helča měla nápad, že bychom
mohli hrát nějakou detektivku. Pak jsme se
rozdělili na skupiny a naši skupinu napadlo, že
by tam mohli být krvelační králíci. A tak jsme se
toho chytli a máme představení o zmutovaných
králících. Takový mutovací představení.
Kdy nastal největší zádrhel při zkoušení?
Rozhodně, když si Lucka zlomila nohu.
(Což se stalo minulý týden, pozn. uč.) Napiš to,
to bude znít soucitně. To, že jsem musela chodit
v době dramaťáku na odpoledku a zbývala mi
jen hodina. Dneska, když jsme řvali přes sebe
tak, že s tím Michal praštil, a řekl nám, ať si to
uděláme sami. Největší zádrhel je, že tu není Johan! Velký kamarád a člen souboru, který letos
kvůli dlouhé škole nemohl chodit.
Johane, jestli nás slyšíš, přijď!
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci
hrajete?

Hráli jsme dvakrát na postupových přehlídkách. A pak pro rodiče na Jižáku, tzv. Laureátský večer na Jižním předměstí v Plzni. A jestli se
počítá hraní na zkouškách, tak to nevíme.
Tak další otázku!
To je všechno.
Néééé!
Pojďme se všichni vyfotit!
Jooooo!
Ptal se Josef Pekárek a Michal Ston

… ANI MUK, ZUŠ TURNOV… PARAMIAN, DRAMATICKÁ ŠKOLIČKA SVITAVY

ŠŤASTNÝ PRINC

Jak vznikl název vašeho souboru?
Paramian vznikl spojením začátečních písmen jmen členů souboru: Pája, Ráchel, Mikuláš,
Anička. Když se Paramian vysloví, zní to jako
Paramijan, to neviditelné „J“ je naše vedoucí
Jana.

Co vás na divadle baví?
Hraní divadla si užíváme. Baví nás vžít se
do úplně jiných postav a rolí a také to, že si
můžeme vymýšlet a tvořit. V divadle nalézáme
krásnou svobodu. Je dobré předat lidem nějakou myšlenku.
Co vám na divadle vadí?
To nekonečné zkoušení. Než dosáhneme
výsledku, který si představujeme, tak to trvá
opravdu dlouho. Je třeba dost úsilí a trpělivosti.
Divadlo má své zákonitosti a nemůžeme si na
jevišti dělat, co chceme.
Proč a jak jste se pustili do inscenování
zvolené předlohy?
Inspirovali jsme se knihou Oskara Wilda
Šťastný princ. S nápadem přišla Jana Mandlová
a nám se to zalíbilo. Téma hry jsme přijali za své.
Popište nejzajímavější detail, okamžik
vaší inscenace. A proč tomu tak je?
Líbí se mi proměna prince, vlaštovky
i města. Je moc pěkné vidět lásku vlaštovky ke
Šťastnému princi, ale část, kdy umírá je zároveň
nejsmutnější. Pro mne je nejkrásnější okamžik,
kdy se rozsvítí město. Symbol toho, co může

… 7. ROČNÍK LDO ZUŠ JINDŘICHŮV HRADEC
ZRÁDCE
Na otázky odpovídal vedoucí souboru Jiří
Rezek. Jak vznikl název vašeho souboru?
Název se odvíjí ze zápisu skupiny ve školní dokumentaci.
Co vás na divadle baví?
Na divadle je baví možnost alternativně
zkoumat život okolo sebe, obdiv holek - kluků
a že nemusejí občas do kmenové školy.
Co vám na divadle vadí?
Na divadle jim vadí, že někdy musí hrát
a zkoušet, když se jim nechce.
10 6

Proč a jak jste se pustili do inscenování
zvolené předlohy?
Byla to výzva proniknout sice do známého
tématu, ale skrze absurdní text.
Popište nejzajímavější detail vaší inscenace.
Významný detail: „Kontrolka Bechyně.“
Po loňské katastrofě na krajské přehlídce jsme
si při inscenování této dramatizace takto pojmenovali kolektivní dramaturgickou stopku na
všechny tvůrčí vtipné nápady.
Kdy nastal největší zásek při zkoušení?
Pokaždé, když někdo ze čtyř nenahradi-

vykonat, nepatrné ale soucitné srdce.
Kdy nastal největší zádrhel při zkoušení?
Když se mělo spojit všechno dohromady,
hudba, světla, hraní, práce s loutkou. Největší
zádrhele vznikají při rozhodování o prioritách.
Loni už to skoro vypadalo, že nebudeme hrát
na Noci kostelů, ale nakonec to vyšlo. Je nás tak
málo, že když vypadne jeden, zkouška nemá
smysl.
Jak často, kolikrát a pro koho inscenaci
hrajete?
Šťastný princ je naše první inscenace. Poprvé jsme ji hráli loni na Noci kostelů, pak pro
školy a na Školičkovém Trámtadyjá a letos na
Svitavském Dýchánku, ze kterého jsme postoupili na Dětskou scénu. Tedy celkem asi pětkrát.
Letos jsme energii věnovali zkoušení nového
představení Na arše v šest, které je na rozdíl
od Šťastného prince vtipné a veselé a dost si to
užíváme. Premiéru jsme měli na letošní Noci
kostelů. Doufáme, že od září budeme jezdit
s oběma inscenacemi.
Ptal se Josef Pekárek

telných herců
nepřišel na
zkoušku.
Jak často,
kolikrát a pro
koho inscenaci hrajete?
Inscenaci
Zrádce jsme
hráli pětkrát –
na přehlídce,
pro školy a pro
rodiče.
Ptal se Josef
Pekárek
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NA NOČNÍM STOLKU REDAKTORŮ...

VČERA JSME VIDĚLI…

… KNIHA VĚDOMÉ SNĚNÍ

Jako zelená nit celé přehlídky i čísla, které právě
držíte v rukou, se táhnou pojmy imaginace – neboli představivost – a fantazie. Pouze pro pořádek si
ujasněme, jaký je rozdíl mezi představivostí a fantazií.
Imaginace (z lat. imago, obraz, představa) je schopnost
člověka vyvolávat v mysli představy, které se mohou
vázat k předchozí zkušenosti jako vzpomínky, mohou
tento „materiál“ různě přetvářet a vytvářet tak představy
nové. Fantazií (z řec. fantasma, obraz, vidění, přelud) rozumíme rozvinutou představivost, oproštěnou od všech
zkušeností. A proto jsme se rozhodli, že zazoomujeme
na knihy, které o imaginaci i fantazii pojednávají dosti
zevrubně. Napsal je Robert Moss, který je považován
za učitele šamanského snění. Opírá se v nich o výklady
snů podle C. G. Junga. (MMCH, s jeho Červenou knihou
jsme vás seznámili v prvním čísle Deníku DS.) Moss je
tvůrcem techniky Aktivního snění, originálního spojení
novodobého přístupu ke snům a šamanismu, o níž přednáší na celém světě, a napsal o snění devět
knih. Žije v severní části státu New York.
Ve své knize Vědomé snění podrobně líčí jedinečný přístup o devíti krocích k pochopení
snů. Kniha nabízí cestu, jak své sny využít, abyste porozuměli své minulosti, dokázali ovlivnit
budoucnost, uměli se napojit na své nejhlubší touhy a nechali se vést svým vyšším (bytostným)
já. Moss v knize popisuje tzv. vědomé snění, tedy schopnost pamatovat si své sny, vnímat je
jako nezbytnou součást osobnosti, vykládat je, pracovat s nimi ve smyslu reflexe a pochopení, co
nám sny říkají, odkývají o nás samotných a okolním světu. Jde o vedení dialogu se sny neboli se
sebou samým. A nejde jen o sny, které člověk má, když spí. Popisuje i tzv. denní, vědomé (lucidní)
snění. Je možné tuto aktivitu připodobnit fantazírování, aktivní imaginaci (termín C. G. Junga).
Mossovy metody jsou jednoduché, efektivní a zábavné. Jsou oživeny obratným vyprávěním o jeho
vlastních snech, o snech jeho studentů – a odhalováním jejich často dramatických pochopení a
následným rozuzlením.
Ve své další knize Snění navrací duši ukazuje, jak se můžeme stát šamany vlastní duše a
uzdravit svůj život. Pro současné léčebné metody jsou velkým přínosem dávné šamanské techniky
vycházející z poznání, že v průběhu života můžeme utrpět ztrátu částí své duše – je to ztráta části
životní energie a identity – a chceme-li být opět celiství a zdraví, musíme najít vhodné prostředky k
uzdravení duše. Moss ukazuje, jak nám sny poskytují mapy, podle nichž můžeme putovat na místa,
kde najdeme ztracené či ukradené části duše, abychom je mohli navrátit domů. A díky tomu
nacházíme cesty k léčení ran minulosti a otevíráme brány k uzdravení duše celé společnosti. Moss
nás s velkým nadšením vyzývá, abychom se sami stali stvořiteli a vnášeli do tohoto světa stále něco
nového. Což se na přehlídce Dětská scéna ve Svitavách rozhodně děje. Jsme zde všichni léčiteli duše
celé společnosti.
Hana Volkmerová
Rober Moss: Vědomé snění, 408 stran, Vydala Maitrea, Praha, 2016; Rober Moss: Vědomé snění,
267 stran, Vydala Maitrea, Praha, 2014

VYBARVI SI…

… PÁTÉ ČÍSLO
DENÍKU DĚTSKÉ SCÉNY
Na stránkách tohoto deníku si můžete všimnout, u některých nadpisů, titulků, fotografií,
článků a obrázků, malé ikony štětce. Co to znamená? Jste-li tvořiví tvorové a máte-li rádi barvy,
tak si z černobílé tiskoviny můžete stvořit barevnou. Záleží zcela na vás, jaké barvy použijete a
jak zevrubně vybarvíte toto číslo. Ikona štětce je pouze nabídkou. Kreslete a vybarvujte, jak je
libo. Pokud se s námi chcete o své výtvory podělit, můžete nám je přinést ukázat do redakce ve 3.
podlaží Fabriky a my vám rozhodně nebudeme spílat.
red
č ísl o 5 - 13.6.2 018
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KOMIKS-----

JEJDA

HMMM . ..

...HORLIVÍ ČTENÁŘI

MY TAKY ZAZŮMUJEM

SEŠLO SE…
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DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY NA INTERNETU
www.drama.cz/ds

Dojem z Dětské scény - Berta 4,5 roku

VČERA JSME VIDĚLI…

DĚTSK Á SCÉNA NA FACEBOOKU
www.facebook.com/DetskaScena/

PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2018
STŘEDA 12. ČERVNA		
STŘEDA 13. června
8.30–12.30
semináře A–E					
8.30–12.00
výlet pro děti ze souborů
9.00–11.00
5. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost
14.00–16.00
5. blok přehlídky – vystoupení pro účastníky Dětské scény
skupina A+B Králíci
		
Kastrol, SZUŠ Trnka, Plzeň 				
skupina A
Šťastný princ
		
Paramian, Dramatická školička Svitavy			
		
Zrádce
		
7. ročník LDO ZUŠ Jindřichův Hradec 			
skupina B
Zrádce
		
7. ročník LDO ZUŠ Jindřichův Hradec 			
		
Šťastný princ
		
Paramian, Dramatická školička Svitavy			
16.30–17.15
diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů
		
vystupujících v 5. bloku				
16.30–18.00
dětský diskusní klub				
17.30–18.45
diskuse o představeních 5. bloku			
20.00		
ukázky z práce seminářů				
Fka 		

stodola
Tyjátr		
Trám		
OttD		

Fka, OttD

Fka
Trám
Tyjátr
Tyjátr
Trám
Fka-2. podl.
Fka-aula
stodola
Fka, OttD, Trám

Fabrika Svitavy

farní stodola svitavské římskokatolické farnosti
Alternativní klub Tyjátr
Divadlo Trám
Ottendorferův dům

DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY - ČÍSLO 5.
Redakce: Hana Volkmerová (šéfredaktorka), Terezie Pecharová, Veronika Rodová, Roman Manda, Josef Pekárek, Pavel Kocych (grafika
a sazba), Ivo Mičkal (foto), Jazz Jameson čtyřnožec. Tisk: DTP centrum Svitavy. Redakce sídlí ve 3. podlaží Fabriky Svitavy. Neprošlo
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ROZHOVOR S…

NA ÚVOD…

RR

UU !!
Nastává soumrak. V redakci je slyšet temné
hučení počítače a pravidelné ozvy prstů redaktora–rytíře Deníku dětské scény (zkráceně
RR), který tesá svá slova na obrazovku počítače.
V dálce houkají sovy a dupají králíci s červenýma očima. RR vyťukává znak za znakem. Musí
to stihnout dříve, než přijde U. Čas neúprosně
plyne, on je teprve za polovinou předepsaných
znaků. Ví, že pokud nestihne dopsat článek,
bude se muset utkat s U. Zrychluje počet úderů
za sekundu. Pot mu stéká po tváři. Stírá si
jej a pokračuje dále. Aby nepropadl panice,
v představě si udržuje obraz vrabčáka a prince
s jeho třemi pomocníky. Oni měli svůj cíl a
odhodlaně se pustili do překonávání překážek.
Riskovali, že přijdou o to nejcennější, co mají.
O svůj život. Za dveřmi redakce je slyšet plíživé
našlapování U. Levá ruka RR nekontrolovaně
odskočí od klávesnice a zvadne. RR se vyděsí a
svou práci koncentruje do zbylých pěti prstů.
Už je slyšet sípavý dech U. „Hlavně odvahu,
nesmíš to vzdát!“ povzbuzuje RR sebe sama.
Černé myšlenky zahání vzpomínkami na seminaristy dílny A a jejich příběhy odvahy. U už
sahá po klice. Palec pravé ruky vypovídá službu.
U pootevře dveře a škvírou nakukuje dovnitř.
Malíček RR odskočil od klávesy a strnul.
„Hlavně splnit úkol!“ probleskuje mu hlavou.
U vkročí do redakce. Prsteníček dostane křeč.
RR napne zbytky sil, dvěma prsty dopíše
poslední slovo článku a kliknutím odešle text
do systému. Než padne na klávesnici, hlavou
mu proběhne „Hotovo“ a někde v dálce jeho
vědomí se usídlí pocit štěstí a zadostiučinění.
Deník Dětské scény je zachráněn.
V diskusi o představeních zaznělo, že
když se postava dostane do situace, kdy něco
chce, musí začít skutečně jednat. Někdy se jí
to nepovede napoprvé jako třeba RR. Pokud
je ale vystavena téže situaci znovu, je na
zvážení, zda by ji neměla řešit jinak.
Redaktoři svůj „boj“ vyhráli a vy nyní
čtete poslední číslo Deníku Dětské scény.
Těšilo nás, že jsme se s vámi mohli setkávat,
ať už na jevišti, či na jiných místech. Přejeme
vám šťastnou cestu a těšíme se na shledanou
v příštím roce.
Za redakci Roman Manda

6

Víte, co je to U, milí dětští čtenáři? No
přece Uzávěrka posledního šestého čísla Deníku Dětské scény. Tedy přesně daný čas, do
kterého musí být všechny články, fotografie a
obrázky vytvořeny, aby bylo možné je nasázet,
tzv. zalomit, na strany a následně vytisknout,
aby byl pro vás časopis dostatečně epesní.
110

… DAGMAR SCHULZOVOU,
PRACOVNICÍ STŘEDISKA
KULTURNÍCH SLUŽEB SVITAVY
V posledním čísle Deníku Dětské scény vám přinášíme rozhovor s člověkem, který není na
přehlídce Dětská scéna tolik vidět, ale bez něho bychom možná všichni neměli kde spát. Na jevišti
jste ji mohli zahlédnout pouze jednou, a to na zahájení divadelní části přehlídky, kdy Petr Mohr,
vedoucí Střediska kulturních služeb Svitavy, představoval všechny své spolupracovníky a organizátory přehlídky a pozval je na jeviště. Vy, kteří jste přijeli později, již Dagmar Schulzovou na jevišti
neuvidíte. Můžete si však přečíst následující rozhovor a dozvíte se, co paní Dagmar po celých 8 let,
kdy se přehlídka koná ve Svitavách, jako členka organizačního týmu dělala. Letos si totiž divadelní
hemžení užila naposledy, jelikož se stěhuje. Zastihla jsem ji, když zrovna stěhovala. Nikoli však sebe,
ale fotografickou výstavu Retro: Jak se žilo a Zdeněk Voženílek, kterou jste si mohli po dobu přehlídky
prohlédnout ve 3. podlaží Fabriky.
Můžete přiblížit, co všechno jste měla v průběhu těch 8 let na starosti?
Starala jsem se vždy o ubytování a stravování účastníků přehlídky. V posledních letech jsem se
více starala o ubytování účastníků recitační části, ale pomáhala jsem i u části divadelní. Svitavy totiž
nejsou až tak velké a je potřeba promyslet a hodně dopředu zajistit ubytování pro všechny dětské
účastníky, jejich vedoucí, seminaristy, lektory a redakci. A letos nám odpadl internát, tak to bylo
trochu komplikovanější, než jsme předpokládali. Stává se, že početnější soubory musíme sestěhovat
takzvaně na hromádku. Spí všichni pohromadě na matračkách na zemi. Ale snažíme se splnit, pokud je to v našich silách, požadavky všech účastníků a lektorů seminářů i seminaristů. Jakub Hulák
(odborný pracovník NIPOS ARTAMA v Praze, spoluorganizátor přehlídky, pozn. red.) nás vždycky
trochu napíná. Nevíme kolik bude seminaristů, kolik souborů. Ale je to příjemné napětí. Jakmile
100
jsou všichni ubytovaní, napětí trochu poleví. Podle ubytovací kapacity se také odvíjí, jestli se třeba
vejde do přehlídky i nějaký ten soubor navíc. A když nastane nějaký problém, tak se ho samozřejmě
snažíme co nejrychleji vyřešit. Například když praskla voda v jednom ubytovacím zařízení. Jinak
95
když je potřeba cokoli udělat, přinést, vyřešit, přestěhovat, uklidit, tak to udělám, pomůžu, přinesu,
přestěhuju.
75
Jak dlouho před konáním přehlídky se začíná vše připravovat?
Začíná to zevrubnými poradami v Praze a i tady u nás ve Svitavách. Reflexí celého průběhu
posledního ročníku, zhodnocením a naznačením přehlídky budoucí. Tyto porady se konají většinou
někdy na podzim a v zimě daného roku. Musí to být takto dopředu, jelikož je nutné udělat rezervace na ubytování a vystavit objednávky. Každý rok totiž musíme znova ubytovací prostory rezervo25
vat, nic není automaticky. Jelikož se přehlídka připravuje skoro tři čtvrtě roku dopředu, tak často
nevíme, co všechno se ještě uděje do jejího data konání. Myslím tím různé rekonstrukce, změny u
5
majitelů ubytovacích zařízení atd.
Kolik lidí tedy Dětská scéna ve Svitavách pojme?
Nevím ty počty zcela přesně, to by vám řekly spíš ekonomky, ale bylo zhruba 180 recitátorů0 a
250 osob z divadelní části. Zhruba tedy Dětskou scénu projde 450-500 lidí.
A byly nějaké ročníky početně nadprůměrné??
Před těmi osmi lety, když jsme přehlídku začínali spolupořádat, tak byly nadprůměrné. Poslední roky mám pocit, že se ten počet trochu ustálil a pohybuje se stále okolo těch 400-500 lidí.
A vy sama chodíte na představení? Máte čas si přehlídku
užít?
Chodím na představení a velmi si užívám atmosféru přehlídky. Většina představení opravdu
stojí za to. Baví mě lidi, kteří se
dokáží pravidelně scházet za
účelem vytvoření něčeho nového. Vždycky mě bavilo pomáhat
něčemu. Jde o nastavení člověka.
Když je nastaven, že všechno jde
vyřešit, tak se to vždycky vyřeší.
Nevadí vám, že vaše práce
a vy nejste tolik vidět?
Já opravdu nemusím být
vidět. Důležité je, že přehlídka
běží lehce a jakoby sama. To je
známka toho, že je dobře zorganizovaná.
Děkuji moc za epesní
rozhovor. Hana Volkmerová.
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VČERA JSME VIDĚLI…

… SEMINÁŘE A – AUTOBIOGRAFICKÉ DIVADLO
Čtvrtý den semináře probíhal ve Stodole. Tam byly prezentovány osobní příběhy účastníků
tentokrát jako divadelní situace. Hráči byli rozděleni do dvojic na základě losování předchozí den.
Původní vypravěči měli připravenou fyzickou akci a jejich spoluhráči vyprávěli převzatý příběh, a
to ve třetí osobě. Dvojice hledaly rovnováhu mezi vyprávěním a jednáním. Fyzická akce neměla děj
ilustrovat, ale doplnit či rozvinout. Prezentace probíhaly na týchž místech jako předchozí den.
V reflexi seminaristé sdělovali, jak na ně výstupy působily a zda nastal posun od vyprávění
směrem k divadlu. V některých výstupech šlo spíše o ilustrativní jednání a o vyjádření emocí, ale
Susanne to brala jako příležitost k učení.
Následující den ve Stodole hráči zpracovávali osobní příběhy ve trojicích. Šlo o to, vybrat z příběhů esenci. Prezentace probíhaly ritualizovaně: autor příběhu řekl své divadelní jméno a se svými
dvěma kolegy se vydal na místo realizace. Celá skupina je následovala. Poté byl příběh zahrán.
Tentokrát chyběl vypravěč. Příběh byl sdělován pouze skrze jednání, případně s využitím rekvizit
a jednotlivých slov. Na konci zazněla věta vystihující podstatu osobního příběhu (věta II). Hráči
využívali možností prostoru a objektů v něm. Vzniklé příběhy budou večer prezentovány účastníkům Dětské scény.
Na závěr semináře došlo k propojení osobních příběhů s tématy bajky o kočce a myši. Hráči ve
čtveřicích redukovali své věty II z osobních příběhů, aby vyjadřovaly akci: „Odejdu.“ „Nenechám ji
v tom.“ „Promluvím s ním.“ „Já ho chytím.“ „Bojuji za svobodu.“ Nyní odhlédli od svých osobních
příběhů a ve čtveřicích si vybrali slovo či slova, která asociovali na začátku semináře po čtení bajky
(strach, přirozenost, manipulace, lest, překrucování pravdy, spolupráce s mocí, naděje, obětování,
zaslepenost atd.). Tato slova se stala tématem pro hraní nové situace, přičemž hráči využívali svých
redukovaných vět. Susanne tento krok považovala za sběr dalšího materiálu, jež souvisí s ústředním
tématem semináře – odvaha.
Další den se bude vyvíjet na základě témat a myšlenek vzešlých ze situací čtveřic. Je možné, že
do procesu zkoumání tématu vstoupí ještě zvířecí postavy. Susanne zajímá, co do něj vnese aspekt
zvířecí postavy. Může dojít například k tomu, že černá vdova se stane postavou, která bojuje za
svobodu. Susanne se možná vrátí k větám I. Seminář můžeme vnímat jako sběr materiálu k tématu,
co vše může odvaha znamenat, a také jako startovací moment k divadelní práci.
Zapsal Roman Manda

… SEMINÁŘE B – OD PŘÍBĚHU KE SCÉNÁŘI
Dnešní dopoledne strávili seminaristé pokračováním práce s textem Prolhaný Henry Mawdsley
od Biana Jacquese. Na rozdíl od včerejška, kdy se nad ním zamýšleli v obecné rovině, dnes text
zevrubně zkoumali, krátili a upravovali s ohledem na předpokládaný věk dětí, se kterými by mohli
pracovat na jeho dramatizaci. Vybrané situace si seminaristé zkoušeli rozehrát a potom přepsat do
scénáře.
Na závěr dnešního setkání jsem se účastníků semináře, s jakými dojmy budou odjíždět
domů? Co nového jim seminář přinesl?
Dozvěděla jsem se, že pro ně byl inspirativní, otevřel jim nové úhly pohledu na práci s předlohou a ukázal nové postupy, které někteří hodlají využít ve své práci v oblasti dětského divadla. Mají
dobrý pocit, že budou vědět, kam sáhnout pro předlohu a jak ji začít zpracovávat. Pro jiné – zatím
ještě studenty – byl seminář povzbuzením, aby s prací s dětmi začali a nebáli se v ní využívat také
literární předlohu.
Kromě určitého základního vhledu do teorie dramatické výchovy, dala Irina seminaristům
nahlédnout do svých bohatých pedagogických zkušeností a využívala pro přiblížení tématu i četné
příklady ze své praxe, což účastníci semináře také ocenili. Jako pozitivní vnímali také výběr textů,
které jim Irina v průběhu semináře předložila jako materiál pro zkoušení. Tyto předlohy jim připadaly inspirativní a podněcovaly jejich fantazii.
V neposlední řadě se seminaristé zmínili o podnětných cool rozehřívacích hrách, kterými byl
seminář proložen.
Následuje drobná ukázka úpravy textu z rukou seminaristky Aničky.
Před úpravou:
Henry vyfoukl bublinu, napůl špínu, napůl žvýkačku. „A co z toho budu mít já?“
Nick Lucifer zeširoka rozpažil.
„Svět, chlapče, celý svět! Ale jenom na týden. Může z tebe být největší kouzelník na světě, mistr
světa v jízdě na prkně, zkrátka, co si budeš přát. Dorostenecký mistr světa v boxu, klavírní virtuos,
počtářský čaroděj, cokoliv tě napadne.“
č ísl o 6 - 14.6.2018
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Henry hodil žvýkačku kachnám. Ani si té lepkavé kuličky nevšimly.
„Tak teda jo, dejte mi pero a já vám ten formulář vo změně vlastnictví podepíšu.“
Po úpravě:
Henry: A co z toho budu mít já?
Lucifer: Svět, chlapče, celý svět! Ale jenom na týden. Může z tebe být, co si budeš přát –klavírní
virtuos, počtářský čaroděj… Cokoliv tě napadne.
Henry: Tak teda jo, já vám ten formulář podepíšu.
Zapsala Terezie Pecharová

… SEMINÁŘE C – HUDBA JAKO SOUČÁST
INSCENACE ANEB SLOŽIT PÍSNIČKU JE SNAZŠÍ
NEŽ SLOŽIT METRÁK UHLÍ

6

Včera jste měli možnost v Ottendorferově domě vidět výstup semináře C. Na pěti účastnicích
bylo zřejmé, že je pro ně mnohem snazší složit písničky než složit metrák uhlí. Lektor Karel Šefrna
měl pravdu v názvu své dílny. Navíc jsem podle reakcí diváků nabyl dojmu, že úvodní píseň Vlny
si během přehlídky získala mnoho fanoušků. Důvodem je jistě i zdařilá pohybová choreografie.
Proto všem pro radost otiskujeme texty těchto písní z úvodní pohádky Filozof a ústřice, která
vychází ze stejnojmenné předlohy Jamese Thurbera. Třeba ji upgradujete a stane se z ní virální
youtubový hit. V takovém případě by autorky došly zadostiučinění a zahřáli byste je určitě pocitem
štěstí a budete cool.
Filozof a ústřice
Vlny, vlny, vlny.
Ke břehu je jenom kousek malý.
Moře špičky prstů omývá.
Houpání, koupání, kolébání.
Moře je hladina šedivá.
Moře je hladina šedivá.
Moře, slané moře, nekonečné.
*
Zvolna krok.
V hlavě mine rok.
Proud otázek.
Na zemi oblázek.
V písku stopy a je bos.
*
Nedozírnou cenu má,
kdo v lastuře se ukrývá.
Zahalená v tajemství.
Jaká je a jaká není.
Třpytivá, kulatá,
krásná.
Čistá i hambatá,
vzácná
perla, vzácná perla.
Perla, vzácná perla.
*
Ať máš život ústřice
nebo drápy racka, racka,
nakonec z nás všech zbude
jen bezvýznamná placka.
Jak to je, tak to je,
filozof filozofuje.
Jak to je, tak to je,
odpovědi hledá.
A to je taky třeba.
Cool písně zaznamenal Josef Pekárek
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… SEMINÁŘE D – NA CO SI BUDEME HRÁT?
ANEB OD NÁMĚTOVÉ HRY K DĚTSKÉMU
DIVADLU
Do semináře Vlasty Gregorové se vracím po čtyřech dnech. Byl jsem zvědav, kam se práce seminaristů posune. Opustil jsem je v době, kdy měli za sebou aktivity spojené se společným naladěním
a vnímáním skupiny. Poté se pustili do práce s literární předlohou. Věnovali se knize Ferda Páv
a všelijaká zvířata od Christiana Morgensterna. Já jsem je však zastihl, když už přešli k příběhu
Josefa Čapka Kluk, který se tuze bál pana doktora (z knihy Povídejme si, děti). Měli společně
vytvořeny živé obrazy a začali se věnovat námětovým hrám spojeným se zvolenými tématy. V tuto
chvíli jsem byl požádán lektorkou, zda bych mohl opustit prostor, protože potřebují bezpečný
prostor bez diváků.
Navracím se ve chvíli, kdy už mají konkrétní představy o živých obrazech. Začínají je
drobně rozhýbávat spolu se zapojením dvou vypravěček. Je patrné, že lektorka při procesu
vychází z tvořivosti a autenticity v námětových hrách. Dává prostor pro jednoduché dílčí
nápady v živých obrazech – drak, loupežníci, personifikace bolesti zubů prostřednictvím
lehkého fackování kluka nebo díra v zubu. Zatím se nacházejí ve fázi, kdy potřebují zapracovat na pohybové a zvukové složce. Cílem primárně není zamýšlen veřejný výstup, i přesto, že
takovou možnost zcela nezavrhují. Panují však drobné pochybnosti. Opouštím v tuto chvíli
seminář…
… abych se s účastníky mohl sejít opět na večerní prezentaci. Nakonec se rozhodli se svým
představením postavit před publikum. Oproti dopoledni je znatelná přesnější práce s rytmem,
objevují se nové zvuky doprovázející gesto a pohyb nebo vyšší hlasová a výrazová bohatost. Naopak
mizí rekvizity meče a míče, jsou nahrazeny pantomimou. Ondra, jako jediný muž semináře, pak
čelí několikanásobné přesile bolesti zubu ztvárněné v podobě facek od všech dívek. Účastníci byli
mile překvapeni pozitivními reakcemi diváků a dosáhli tak na konci prezentace příjemného pocitu
zadostiučení.

VČERA JSME VIDĚLI…
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Zapsal Josef Pekárek

… SEMINÁŘE E – CESTA DRAMABUSEM
DO ZASTÁVKY INSCENACE
Navštívil jsem seminář ve chvíli, kdy končila úvodní část věnující se aktivitám spojeným
s hledáním konfliktu v obrazech a situacích. Účastníci se pohybovali vyváženě prostorem nejen
horizontálně, ale i vertikálně. Nastalo stronzo a téma obrazu znělo: na podrážce. „Jsem žvýkačka,
která nelze sundat. Rýha v podrážce, která ničí botu. Střep, který bodl majitele do nohy. Zlomený
podpatek… A já to mám všechno na své botě a zrovna startuji na Zlaté tretře.“
Jak jsem vyrozuměl, pro dnešek nechali stranou přípravu na večerní výstup ze semináře. Měli
potřebu reagovat nějak na předchozí blok představení, především po stránce konfliktu, gradace a opakování. Lektorka Kateřina Ondráčková přečetla dvě pohádky z knihy Jana Vladislava
ProPánaKrále!, kde bylo hodně znatelné opakování situací (několikeré klepání na dveře, chůze
postupně po jednotlivých schodech apod.). Seminaristé se rozdělili na dvě skupiny a každá z nich
se pustila do pokusu o scénické ztvárnění opakování s důrazem na gradaci, divadelní zkratku a
rytmus.
První část seminaristů se věnovala příběhu „prolhané Kateřiny“. Zvolili si jako hlavní dramatickou situaci několikeré klepání Kateřiny na strýce Vlka, který však není oblečen a musí na sebe „něco
hodit“, než otevře. Přidali jednající věšák s oblečením, který napomáhal gradaci a temporytmu.
Lektorka upozornila, že přesto byli s akcí až příliš rychlí a že by si to zasloužilo zaměření na detail a
ponechat čas divákovi na vytvoření představy a pointy.
Po sběru nápadů se obě skupiny pustily do krátkých příprav. Druhá část vytvořila pohybově-rytmickou sekvenci příběhu „Sally s rukavicemi“. Zaměřili se detailně na scénu, v níž čaroděj přichází
po dvanácti schodech k posteli prolhané Sally, a na každém kroku opakuje svou výhružku. Pohrávali si se skoro až tanečním pohybem hromadně ztvárňující postavu čaroděje. Choreografii doplnili
rytmizovaným hlasem a zpěvem. Etuda vypadala velmi epesně. Včera večer jste měli možnost něco
z toho vidět při prezentaci seminářů.
Bonusem na závěr byla zkouška připraveného seminárního výstupu. Měl jsem možnost
spatřit niterný pohled na život Člověka prostřednictvím pohybových obrazů klíčových okamžiků jeho života. Doplňovaly ho dva dopisy mamince z období dětství a dospělosti a třetí ze stáří
adresovaný Smrti. Na tyto charakteristické etapy života odkazují i tři druhy židlí, použité jako
rekvizity. Dopisy se předčítaly v lehce rozehrávaných rodinných konstelacích. Vše bylo podbarveno jemnou hudbou. Po shlédnutí závěrečného rozhovoru se Smrtí jsem byl cool. Děkuji za
silný zážitek.

kcalb_ited_21
93:23:61 2102 anvrec
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Soubor pod vedením Michala Stona obohatil přehlídku o žánr akčního filmu na jevišti. Představuje skupinu dětí ze sídliště charakterizovanou mobilními telefony, facebookem nebo tím, že si
vzájemně nepamatují svá jména. Opustit každodenní pasivitu a vydat se do smrtelného nebezpečí
je donutí jejich vlastní zmutovaní domácí králíčci. Takto nastavená situace pohrávající si šikovně
s prvky z reálného života současných dětí, by mohla v kombinaci se zvoleným akčním žánrem
výborně sloužit nadsázce a hravosti.
Akční žánr jasně nastavuje užití filmové hudby a práce se světly. Tyto prostředky však válcují
hereckou práci souboru, která překvapivě málo využívá typické prvky zvoleného žánru. Výborné
je například šplhání na mrakodrap znázorněné plazením se herců po zemi či přeskakování z jedné
střechy na druhou. Mnohé scény jsou však spíše neurčité či retardující. Nejde ani tak o nedostatek
nápadů jako spíše o nedohrávání závažnosti situací. Ačkoli jsou postavy z počátku záměrně charakterizovány povoleností nad displeji telefonů, žánr i vývoj děje by je měl nutit postupně tuto pozici
opustit. Herci by měli investovat do situací více energie a dávat jasně najevo, že postavám nejde o
nic méně než o život.
Důležitou vlastností zvoleného žánru je ovšem i typická (a logická) výstavba děje, na kterou
však inscenace zejména ve druhé polovině rezignuje. Není zcela jasné, co děti s králíky hodlají
udělat, když je dostihnou, v čem spočívá oběť hlavního zločince, proč děti říkají, že zachránily svět,
když králičí mutace vyprchala sama atd. V průběhu hry se potom objevují témata, která v nás vzbudí očekávání, ale nejsou dořečená. Za všechny uveďme mobilní telefon, tak výrazně akcentovaný, že
jeho podíl na konečném řešení konfliktu působí jako nezbytnost.
Ovšem ačkoli je inscenace v mnohém zmatečná, neztrácí se z ní jasná zpráva o svobodném a
zábavném procesu tvorby. A to se také počítá.

ŠŤASTNÝ PRINC / PARAMIAN, DRAMATICKÁ ŠKOLIČKA SVITAVY
Pohádka O. Wilda Šťastný princ je předlohou stejně přitažlivou, jako zrádnou. Její podstatou je
ironický komentář společnosti. Když ten se vypustí, je velké nebezpečí, že nám v rukou zůstanou
krásná slova a lehce přeslazený příběh bez přesahu. Tato vábnička zlákala do svých tenat i čtyřčlenný soubor vedený Janou Mandlovou.
Velmi pečlivě
do detailů vypracovaná inscenace jako by chtěla hlavně sloužit oné lákavé „kráse“
2012_deti_black
textu. Volí k 3.
tomu
rozličné nástroje, se kterými dokáže dobře pracovat: Disponované vypravěčky
cervna 2012 16:32:39
přirozeně komunikující s publikem, soustředění a hudebně nadané představitelky dvou hlavních
rolí, housle, kytara, něžné melodie, světla a světýlka atd.
Co je to však platné, když se pod tou krásou vytratilo vše zajímavé a smysluplné z původního
Wildova textu. Zůstalo jen jakési sentimentální podobenství s poučením, podpořené „pěknou“ leč
nesourodou výpravou, postrádající výtvarný záměr či názor. Zůstala zkrátka inscenace, jíž chybí
pro divadlo tolik potřebné vztahy mezi postavami a s nimi také vztahy inscenátorů k příběhu a jeho
postavám. Bez nich je však těžké dobrat se smyslu díla.
Nezbývá než doufat, že si velmi šikovný soubor splnil zcela pochopitelnou potřebu zabývat se
něčím vznešeným a krásným a do další práce se pustí s větší vervou, svobodou a chutí komunikovat.

ZRÁDCE / 7. ROČNÍK LDO ZUŠ JINDŘICHŮV HRADEC

Zrádce
114

Absurdní povídka Ivana Vyskočila byla napsána v 60. letech. Snaha učitelů přimět žáky ke
zlobení a lenosti, aby byl zachován systém, který je sice postavený na hlavu, ale zajišťuje učitelům
neomezenou moc, však zřejmě stále rezonuje se zkušenostmi současných mladých lidí. Dodnes
přeci škola čelí kritice, že se děti učí pro ni a ne pro život. Toto téma je pro studenty zřejmě zajímavější než s dobou vzniku spjatý obraz společnosti založené na lži, zradě a úplatcích (i když ani ten
není zcela bez aktuálnosti).
Soubor pod vedením Jiřího Rezka se snaží hledat nejrůznější možnosti rozehrání textu. Každá
situace je vědomě zpracována a herci znají svůj úkol v ní. A některé momenty jsou opravdu zábavné. Přesto tu něco zásadně nehraje. Jednotlivé režijní nápady totiž nemají žádnou logickou návaznost, jednání postav postrádá přehledné motivace. Situace vznikají z ničeho a stejně tak zanikají.
Zkrátka se zdá, že inscenace omylem zaměnila absurditu, která vyžaduje přísnou (byť svébytnou)
logiku a závažnost za pouhou nesmyslnost či libovolnost. Jenže absurdní situace, kde nejde neustále o všechno a věci postrádají (byť svébytný) smysl, nefunguje.
Text přitom dobře připravuje hercům hru neustálé proměnlivosti statusů, boje o moc nad
situací, který je podstatnější než boj o holý život. Škoda, že nejsou vedeni, aby této hry využili.
Když totiž nevíme přesně, o co usilují postavy, nemůžeme ani pochopit, o co jde inscenátorům –
jaké téma povídky vlastně mají zapotřebí s námi sdílet. A to je škoda, protože lze předpokládat, že
zjevně chytří, disponovaní a sympatičtí herci svůj vztah k předloze – alespoň pro sebe – jistě našli.
ah
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VČERA JSME VIDĚLI…

ZAPSALI JSME…

… Z DISKUSE O PŘEDSTAVENÍCH
5. BLOKU
KRÁLÍCI
Pojmy, které divákům vyvstaly byly: zmatenost, tma, chaos, efekty, červená, film, hudba,
akčňák, králíci, léky, mobily, děti, rodinné vztahy, mazlíček, zodpovědnost. Někomu připadala
zajímavá práce se světly, kterými byla navozena různá prostředí a místa, přestože kulisy byly jinak
jednoduché. Jiným však způsob použití světel vadil – byla dlouho tma, aktérům nebylo vidět do
obličeje, svícení baterkami oslňovalo publikum. Hudba navodila atmosféru a probudila velká očekávání, které ale postupem času nebylo naplněno. Navíc se zdála být příliš hlasitá a opakovala se moc
často. Diváci přemítali nad žánrem inscenace – byl to horor nebo „akčňák“? Obsaženy byly i prvky
absurdního dramatu, parodie. Tím, že se divákům nepodařilo identifikovat žánr, nefungovaly jim
ani zvolené prostředky. Tápalo se i v tématu odehraného.

ZRÁDCE

Králíci

6

Zrádce

Hlavní slova k představení: vtip, škola, postoje, pedagogická krize, vzorní studenti, podplácení, opak, hezká textová předloha, politika, absurdita. Přítomní se zaměřili v diskusi na tři oblasti
témat. 1) Herní prostor – bylo oceněno využití okna pro příchod postav. Stejně tak bylo efektní
hledání hlavního hrdiny ve zhasnutém sále mezi diváky. Někteří poprvé zažili „prázdný prostor“
jeviště. Studenti uvažovali, že to všechno bylo použito hlavně kvůli epesnímu diváckému zájmu.
2) Předloha – hovořilo se o její aktuálnosti, kdy jsou převráceny postoje učitelů a žáků. (Učitelé vyžadují lajdácké žáky.) 3) Charaktery postav – jejich neuvěřitelnost a nelogičnost. Pak je přítomným
vysvětleno, že šlo o tzv. absurdní drama, kde je vše řízeno důsledně ad absurdum. Soubor však pracoval spíše s realistickým herectvím, což pak navozovalo představu karikatur. Tomáš Žižka podotkl:
„Když vám to, co se tam dělo, přijde normální, tak to značí, jak je současná realita absurdní.“ Rada
na závěr – mějte jasno v tématu, kterému podřiďte následně všechny složky. Dejte si hranice, abyste
stvořili divadelně funkční výsek světa.

ŠŤASTNÝ PRINC
Diskutující se vyjádřili k inscenaci těmito asociacemi: jednoduchost, jemnost, loutky, světlo,
hladivé, instrumentální doprovod, melancholie, hudební doprovod. Hovořilo se o vnějším dojmu a
prostředcích divadla. Vesměs se všichni shodli na tom, že výtvarná stránka byla zajímavá. Problematická však byla estetika papírového městečka (s průhledy na kartonu) oproti soše prince z led
světýlek. Kostýmy byly vhodné. Jaroslav Provazník se ptal, co se stalo s příběhem oproti Wildeově
předloze. Zůstal pouze sentimentální příběh. Překvapivý byl i vpád dívek mezi diváky na začátku.
Bohužel evokace zůstala nenaplněna. O symbolice rozdávaných sirek a květin nepanovala shoda.
Zapsali PepTer

… Z DISKUSÍ
DĚTSKÉHO DISKUSNÍHO KLUBU
Poslední dětská diskuse Dětské scény 2018 působila zprvu, díky přečtení obálek s komentáři od
diváků, spíše jako seznamka. Potom, co někteří hrající kluci obdrželi kontakty od svých obdivovatelek, mohla konečně odstartovat diskuse o představení Zrádce 7.ročníku LDO ZUŠ Jindřichův Hradec. Dozvěděli jsme se, že se soubor nejdříve skládal z osmi členů. Ti (podobně jako postavy učitelů
v jejich hře) postupně odcházeli, nicméně čtyřčlenné partě to na chuti hrát neubralo. Povídku
soubor inscenoval vtipně i díky přidání vlastních textů. Téma se podle jednoho z účastníků diskuse
neslo v duchu: ,,Kdyby žáci nezlobili, tak to ty učitele ani nebaví.‘‘
Druhá část diskuse byla věnována vystoupení Králíci souboru Kastrol (SZUŠ Trnka z Plzně).
Akční, strašidelný, napínavý a dobrodružný – těmito slovy vystihli dětští diváci děj celé inscenace.
Zjistili jsme, že členové souboru Kastrol si celý příběh vymýšleli sami. Dle jejich slov si pouze chtěli
zahrát v ,,akčňáku‘‘. Motivem pro ně pak byla „záchrana světa“. Nadměrné použití mobilních telefonů pro mnohé diváky působilo jako obraz dnešní doby, jak jsme se ale dozvěděli, nebyl to záměr
inscenátorů. Souboru byla pochválena hudba, loutky, světelné a různé filmové efekty.

Šťastný princ
116

Obsahem poslední debaty byla pohádka Šťastný princ od souboru Paramian z Dramatické
školičky Svitavy. Živá hudba v představení byla velmi oceněna. Zaznělo, že k navození atmosféry
přispěl i počáteční vstup hereček mezi diváky a jejich následné obdarovávání sirkami nebo květinami. Předlohu od Oscara Wildea soubor upravil tak, že smrt vlaštovky a šťastného prince působila
jako oběť dobra.
Zapsaly Markéta Harudová, Daniela Kuncířová 2.lyceum a Nicol Čiháková 3. lyceum SOŠPg
Čáslav
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POD REFLEKTOREM BARVA…

PŘEDSTAVUJEME VÁM...

… LEKTORY DĚTSKÉHO
DISKUSNÍHO KLUBU
Položili jsme dvěma lektorům dětského diskusního klubu tři stejné otázky: Čím je pro vás dětské
divadlo? Může hrát divadlo každý? Jaké divadelní představení bylo pro vás v poslední době zážitkem?
A poté jsme je a organizátora přehlídky požádali o vytvoření kompozice, kterou by znázornili svou
představu divadla za využití kapesní francouzské hry Jeu de la tour.

HEDVIKA ŠVECOVÁ
1. Zážitkem, překvapením a takovým malým utkáním. Od
začátku první minuty představení se stávám
zapáleným fanouškem.
2. Na širokou otázku široká odpověď nejspíš ano.
Záleží na druhu divadla a pokud se do toho
počítá i občasné divadýlko v životě, jsou ho
téměř všichni lidé schopni :)
3. Ezopovy bajky divadla KAKÁ.

VÍT ZBORNÍK
1. Dětské divadlo je pro mě učitelem. Učitelem, který mě učí,
jak být při mých vlastních divadelních projektech (i třeba s tzv.
dospělými) otevřený, nápaditý a spontánní. Vždyť většina opravdu
skvělých inscenací, které jsem za svůj (poměrně krátký) život viděl
byla dětská.
2. Nejen, že může. Měl by! Představme si, že by naši politici
prošli všichni dramaťákem, který učí hlavně a především nebrat
sebe sama zas tak vážně. To by bylo! Juch!
3. V rámci Divadelní flóry jsem byl na
inscenaci You are here divadla Ponec. Prozradím jen to, že po konci představení seděli
diváci i aktéři společně na jevišti, drželi se za
ruce a spontánně se bavili. Najednou jsme zase
byli to lidstvo, kde neexistuje „cizí“ člověk. Inscenace, která nás navrací do své
podstaty. Co víc si přát. Opravdu.

JAKUB HULÁK
Odborný pracovník NIPOS ARTAMA v Praze a organizátor
celostátní přehlídky dětského divadla Dětská scéna 2018.

HÁDEJ, HÁDEJ…
… KDO SE SKRÝVÁ NA OBRÁZKU?
Dovolili jsme si malou legrácku a trochu jsme jednoho z lektorů zkrášlili. Poznáte, kdo se skrývá na obrázku? Pokud se domníváš, že jsi ho poznal, usměj se na něj, až ho potkáš. Pokud ti úsměv
oplatí, můžeš si být jistý, že je to on. Pokud nic, tak nic. Můžeš
zkoušet úsměvy na další lektory. Pokud máš pocit, že se dnes na
tebe všichni smějí a ty se nemůžeš dobrat toho, kdo je osoba na
obrázku, nic si z toho nedělej, odměnou nechť je ti usměvavý den.
č ísl o 6 - 14.6.2018

… ČERNÁ
Černou bychom za barvu ani neměli pokládat, protože ji oko vnímá v případě, že z daného
směru nepřichází žádné světlo. Černý pigment
pohlcuje všechny barvy viditelného spektra.
Možná to někomu může připadat zvláštní, ale
lze ji chápat jako nejtmavší odstín bílé.
Černá barva má v západní tradici negativní význam, což má nejspíš původ ve vnímání
noci jako nebezpečné. Je barvou tmy, symbolem smutku, zániku a smrti. V Apokalypse,
která vypráví o zkáze světa, se praví, že slunce
„zčernalo jako smuteční šat“. Černé šaty, černé
vlajky, černé lodní plachty znamenají vždy něčí
smrt.
Původně se černé šaty nosily při pohřbu, aby
duch zemřelého černě oděnou osobu „přehlédl“
a nevzal si ji s sebou. Později se stala pohřební a
smuteční barvou.
Obecně je to barva neštěstí, smutku, temného tajemství, tabu a magie, ale i zla. Věřilo se,
že černá kočka přes cestu přinese smůlu, také
spatřit černého havrana bylo zlé znamení. Černá
patřila Satanovi, knížeti temnot, často ztělesňovanému právě černou kočkou nebo kozlem.
Satanovi sluhové sloužili černou mši, černá byla
barvou hříchu a špatným myšlenkám dodnes
říkáme černé.
Jako „černý den“ se označují smutné či
tragické události, BTW tak byly označeny i dny
několika burzovních krachů.
Černý humor jsou vtipy založeny na smrti
a vraždách. Černá komedie je žánr využívající
morbidních či tragických témat. Černá listina
(blacklist) je seznam nežádoucích osob. Černý
trh je označení pro nelegální obchod. Černá
označuje neznámo.
Ve středověku ovšem platila černá i za
barvu pokory, skromnosti a odříkání se
světských radostí, proto byla zvolena pro
roucha kleriků a mnichů. I černá má totiž
svou dobrou tvář. Ve východních zemích je
barvou plodnosti. Černé jsou mraky plné
deště, který přináší životodárnou vláhu, černá
je barva úrodné země. Černá tma je místem
klíčení, vznikání. Egypťanům symbolizovala
znovuzrození a vzkříšení. Ve Španělsku je
vnímána jako barva slavnostní.
Říká se, že lidé, kteří mají černou barvu
rádi, jsou uzavření. Vyjadřují protest, vyhýbají
se moderním věcem, odmítají svůj úděl a nesnáší řád a systém. Často nejednají moudře a
jsou ukvapení. Mají tendenci o věcech až moc
přemýšlet. Rádi působí na ostatní tajemně
a neproniknutelně. Oblíbenost černé často
ukazuje na vnitřní blok, vzdor nebo pád do
nicoty.
Pro divadlo je ovšem černá zásadní barvou –
do černého prostoru se dobře svítí, dá vyniknout
ostatním barvám a co nechceme, aby bylo vidět,
se v černých šálách dobře skryje. Jak říká zkušený osvětlovač Jan S.: „Černá je nejlepší barva!
Zhasneš a jdeš domů.“ Tak dnes už zhasneme a
jedeme domů.
terpep
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ZEPTALI JSME SE…

… NA DOJMY
Z PŘEDSTAVENÍ
PÁTÉHO BLOKU

NAKRESLI SI...
… SVŮJ DOJEM Z DNEŠNÍCH PŘEDSTAVENÍ

KRÁLÍCI
Markéta (17 let)
Líbilo s mi dětské nadšení, propracování,
světla v paneláku. Měli zajímavý konec.
Terezka (17 let)
Bylo to hezké, zaujaly mě světelné efekty a
hudba.
Katka (17 let)
Mě se nejvíce líbila hudba ze známých akčních filmů. Zaujala mě scéna šplhání po domě.
Týna (17 let)
Zaujala mě práce se světlem a znázornění
panelového domu v noci. Závěr příběhu jsem
úplně nepochopila…
Kristýna a Hanka (8, 9 let)
Tohle jsem asi nepochopila. Bylo to hezký,
líbili se mi králíčci.
KačKuč (19 let)
Líbilo se mi to a obdivuju to, kolik toho děti
naběhaly, protože já tohle nenaběhám za celej
rok.

6

ZRÁDCE

Pepa (29 let)
Nejzajímavější bylo využití absurdních prvků v dětském divadle a otočení situace naruby.
Ája (18 let)
Líbila se mi práce s oknem (iluze výškového
postavení okna, které bylo znázorněno mluvením na začátku představení, prolézání oknem a
vypadávání z okna bylo skvěle uvěřitelné, záclona tvořila skvělou iluzi okna…), mrzelo mě, že
jsem někdy zcela nerozuměla tomu, co říkají.
Kateřina (16 let)
Představení mne bavilo. Bylo vtipné a
příjemné.
Andul (18 let)
Bavila mě absurdita příběhu a celkový humor. Každý z učitelů byl něčím vtipný. Líbilo se
mi, jak vběhli do diváků a jak jsme na okamžik
mohli být součástí toho všeho. Taky se mi líbilo,
jak klučina hrál na harmoniku, to bylo skvělý.

ŠŤASTNÝ PRINC
Anička (18 let)
Celé představení na mě působilo jednou
větou: V jednoduchosti je krása! Moc se mi
líbila celková estetika scény, práce s hudebními
nástroji, a hlavně ladnost hereckého výkonu.
Anča (18 let)
Ztvárnění tohoto představení se mi líbilo
mnohem více než u stejnojmenného představení, které jsme viděli v dnech před tím. Líbil se
mi začátek, kdy nás děti vtáhly mezi sebe.
Lenka (18 let)
Bylo to velice příjemné, plynulé představení. Obdivuju hudební doprovod a přednes.
Vypadali, že nejsou vůbec nervózní. Byli skvělí.
Nápaditost kulis byla úžasná.
118

SEŠLO SE…
… SEMINÁŘ C Z MÉHO ÚHLU POHLEDU
Pan Karel, Kája, či jak ho zná většina Karel Šefrna, na mě působil od začátku velmi mile a bylo a
je vidět, že je to umělec tělem i duší. Oceňuji jeho nadšení a odvahu s námi spolupracovat…
To, že budeme psát spousty textů, to jsem věděla. Ale první dva dny jsem chodila ze semináře
unavená a deprimovaná, že jsem si říkala, že přejdu do jiného semináře. Bylo to tím, že jsme byly
předhozeny před hotovou věc a rovnou jsme psaly a psaly… Bohužel pro mě bez vnější i vnitřní
motivace.
Však když jsme v pondělí začali konečně zkoušet a více hrát na hudební nástroje a zpívat, začalo mě to i více bavit.
HUDBA JE MŮJ ŽIVOT A PSANÍ PÍSNÍ TÉŽ!
Myslím, že nakonec jsme se všichni stali velkou rodinou, která, když má pauzu, tak společně
zpívá a hraje, i když nemusí. A všechny holky i pan Kája mi budou chybět a budu na ně vždy vzpomínat.
TŘEBA KDYKOLI USLYŠÍM SLOVO „VLNY“!
Alena Wernerová (18 let)

OKÉNKO PRO HRAVÉ…
Vystřihni a poskládej si obrázek Šťastného prince. Můžeš ho následně nalepit na bílý papír a
vybarvit.
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NA STOLKU REDAKTORŮ...

VŠIMLI JSME SI…

… KNIHA
BARVY
Letošním Deníkem Dětské scény se jako
jedna z červených nití vinulo téma barva. Ve
všech číslech jste se mohli dočíst o významech
jednotlivých odstínů. Na závěr vás odkazujeme
na zajímavý knižní titul, který by se pro vás
mohl stát inspirací a obohatit tak vaši imaginaci,
abyste byli šťastnější. Doufáme, že jste si nezapomněli všechna čísla obarvit.
Kniha autora oblíbené Knížky nás
originálním a hravým způsobem vtahuje do
světa barev, jejich kombinací a míchání. Stránky
plné barevných otisků prstů, skvrn a šmouh
rozvíjejí dětskou představivost, vedou je k
poznávání barev a možností jejich míchání a
vybízejí k tomu, strávit s hravou knihou veselé
chvíle. Hervé Tullet je tvůrce populárních knih
pro děti. Od autora vyšla též kniha Souboj barev.

Hervé Tullet: Barvy, 64 stran, Portál, 2015.

KOUTEK JAZYKOVÉ ARCHEOLOGIE…

… EPESNÍ
Přídavné jméno epesní znamená výborný, vynikající, vysoce kvalitní, podobně jako bezva,
senza, prima. Používají se i varianty jako epesný, epes, epes ráres a epes rádes. Např.: A stojí v něm
artikl epes ráres. (Pan Kaplan má třídu rád, 1970)
K etymologii tohoto slova se můžeme dočíst, že je to hovorový útvar ve smyslu výborný, dokonalý a vzniklo zřejmě z německého etwas rares, tedy něco vzácného. Rar je Německy „vzácný“ a
etwas, které se nejprve změnilo na argotické ebbes a pak na na eppes v jazyce jidiš, znamená „něco“.
Židovští obchodníci tímto slovem vychvalovali své zboží. Dnes bychom mohli říct, že nabízeli
„Něco“.

KOUTEK JAZYKOVÉ NOVOLOGIE…

… COOL
Čti kúl. Výraz cool znamená v doslovném překladu chladný, ale v tomhle významu ho v češtině
nikdo nepoužívá. Obvykle je tím míněno skvělý, úžasný, hustý, moderní, boží. Cool je jeden z mnoha z anglismů, které do našeho jazyka běžně pronikají jak do hovorové mluvy, tak i do médií.
Být cool znamená být v pohodě, nad věcí nebo prostě mít styl. Anglická slůvka free, cool a in
stojí u zrodu slovního novotvaru frikulín, které označuje člověka, jehož životní styl je možné shrnout právě těmito třemi slovy.
Zkrátka, když je někdo (nebo něco) cool, spadne vám čelist už při prvním pohledu. Nejvíc cool
je ale být cool, vědět, že jsem cool, ale nedávat to najevo a nesnažit se být cool.

VYBARVI SI…

… ŠESTÉ ČÍSLO
DENÍKU DĚTSKÉ SCÉNY
Na stránkách tohoto deníku si můžete všimnout, u některých nadpisů, titulků, fotografií, článků a obrázků, malé ikony štětce. Co to znamená? Jste-li tvořiví tvorové a máte-li rádi barvy, tak si z
černobílé tiskoviny můžete stvořit epesní barevnou. Záleží zcela na vás, jaké barvy použijete a jak
zevrubně vybarvíte toto číslo. Ikona štětce je pouze nabídkou. Kreslete a vybarvujte, jak je libo.
red
č ísl o 6 - 14.6.2018
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KOMIKS-----

AHOJ

ZPÁTKY V HRNEK

DĚTSKÁ SCÉNO!
J D U H L E D AT S V O J I
MYČKU

KUK

MY TAKY ZAZŮMUJEM

SEŠLO SE…

6

D E NÍ K D Ě T SK É SC ÉNY NA I NT ERNET U
www.drama.cz/ds

… TESÁNÍ

Dlouze jsme se v redakci zamýšleli nad pojmy adaptace, dramatizace a jevištní přepis. Po
několikahodinové odborné debatě a snesením
mnoha faktických argumentů jsme tyto pojmy
prozářili a máme jasno. Shodli jsme se však,
že nám chybí v tomto výčtu jeden jev, kterému nebyl dosud teatrology přiřazen odborný
pojem. Označili bychom jej jako jevištní tesání.
Je to forma, kdy potřebujete dlátko a kladívko a
své představy tesáte přímo na prknech, jež znamenají svět. Dosáhnete tím velké trvanlivosti
vašeho jevištního díla, neboli tesu. Bohužel však
zrovna u tesu o to tvůrce většinou vůbec nestojí.
Na druhou stranu správný divadelník by si
měl alespoň jednou za život pořádně tesnout.
Pokud na otázku: „Už jsi tesal?“ odpovíte „Tesal“,
řadíte se mezi otesané divadelníky, kteří si ve
svém nitru s láskou ke všem tesařům uchovávají
hesla:
Kdo nikdy netesal, jako by nebyl.
Tesáním ke zdravému růstu.
Tesni si, to tě posílí.
Vaše neotesaná otesaná redakce

D Ě T SK Á SC ÉNA NA FAC E B O O K U
www.facebook.com/DetskaScena/

REDAKCE DENÍKU DĚTSKÉ SCÉNY…

PROGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2018
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8.30–12.00

semináře A–E				
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Fabrika Svitavy

OttD		

Fka, OttD
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