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Začátkem září 1966 navštívila, BeZkoslovensko víoe než dva- 
oetičleaná skupina dooentů a spolupraoovníM ^Musisohe 
statte^ v R^soheidu gWestfál^go). Sesnámili se a praoi osvětových 
domúg ;liáový@h škol umění, osvět@#@h a kulturních Časopisů^ ně- 
čsstnili se i Msti Eon^esu UHIOA v Max>&4nsk#@h Lásníoh a jeden 
den věnovali návštěvě tbMT, aby se seznámili s naši výchovnou 
prací i g celým stavem-amatérského umění v naší sami. Fři té pří
ležitosti jsme a Remsoheidskými navázali spolupráci, jejímž při- , 
roseným počátkem byla výměna materšálů. Bro informaci našich čte- 
nářů otiskujeme překlad výňatků z hannoverského časopisu ^Der Pe
likán", které je oelé véma^áao remsoheidskému ústava. Protože obsah 
i metoda práce této školy je - jak se zdá z dosud dostupných ma
teriálů - velmi dobře propracovaná, budeme v dalších číslech v 
uveřejňování těchtc materiálů pcdle mcžnosti pokračovat.

.  ̂ '  \ ..

MÚZICX% VZDĚLÁVACÍ ÚSTAV V HBMSCHEIDB
Dr. Wilhelm Twitteahoff
' \ ' ' V

Sociologické a kulturně politické diagnosy naši doby vedou 
k poznání, že se lidská společnost pod vlivem druhé průmyslové 
revoluce i procesů, které vyvolává, nalézá v# stavu proměn, jejichž 
dosah a rozsah js^n v historicky známých dobáoh bez obdoby. Usku
tečňují se radikální změny ve všech oblastech života§ nutí všechny, 
kteří se snaží o výchovu dorůstající generace^ k revizi učebníeh 
metod i jejího obsahu, jakož i k vyzkoušení nových institucionál
ních forem. K tradičním výchovným činitelům -rodině, škole a 
církvi - přistoupily na začátku století i snahy mládeže a jim 
odpovídající formy žiyota se svými vlastními zákony. Ukazuje se, 
že dnes nelse poděkovat j#o výchovného činitele ony komplexy, 
které se obvykle zjednodušeně zahrnují'pod pojem "tajného spolu- 
vy^hovatele". Náš pohled na svět není jen neustále rozšiřován, sě- 
něn i řízen masovými prostředky - také naše vztahy ke všem druhům 
uměni podléhají neustálému ovlivňování. Oblasti kultury, dříve \
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dostupné úzkým vrstvám, g<§ dnes nabízejí každénu, kdo ehe$ 
vstoupit na jejich půdu. Vede tato masová nabídka kultury k její 
inflaci <=> jde tu @ inwnturni výps^dej, nebo ge tm akaýv& možnost 
dosud natěšené "demokratizace" pravého vzdělání?

Nejhlouběji zasahují změny vztahy lidí k jejich práci.
Bříve byla považována na jedné straně za nejvyšší životná hodnotu, 
na straně druhé za otročinu z přinucená. Dnes jsme na cestě ke 
"společnosti volného času"§ díky racionálnímu použitá až dosud 
neznámých zdrojů energie je člověk stále více osvobozován eá při- 
nucená k práci a shledává, že stojí před úkolem, k jehož vyřešení i 
mu často chybějí zkušenosti i vědomosti: musí se svým volným 3*"- j
sem "něco podniknout", musí jej vyplnit a zvládnout. Tyto zde ne
smaženě problémy vyvolaly už obsáhlou literaturu a zvláštní obor 
pedagogiky^ takzvanou "pedagogiku volného časû .

Carlo Sekmidtp významný německý politik a vědec prohlásil:
"Bez vzdělání se stane volný čas kletbou." Arnold Damnemann. prů-/kopmák modernách forem společenské práce mezi mládeží̂  jednou na
psala'"Jsem' přesvědčen, že.při realizaci požadavku, aby byl člověk 
ve volném čase vskutku člověkem, jde výhradně o otázku vzdělání 
tohoto Člověka." To znamená jinými slovy: čím více zájmů člověk 
má, tím méně pro něj existuje "problém volného času". Součet a 
různorodost zájmů vytváří "vzdělání" člověka. Vzdělání pák obsahu
je i schopnost účastnit se kultury a tím i uměni onoho životního 
prostoru, v němž jsme vyrostli, kde jsme doma., SeúhrnÍš^&&8& jsou 
tato zjištění:

1) Pod vlivem pokračující téohnizace se uskutečňuji radi
kální proměny naší společnosti, které se také týkají uměůí jako ; 
jednoho z důležitých prostředků kultury.

2) Dva činitelé̂  které vyplývají z těchto převratů, mají.
pro vztah amatéra k umění rozhodující význam:

* a) vliv'moderních masových sdělovacích prostředků̂
b) přibývající volným čas a oběma těmito činiteli poskyt

nutá možnost účastnit se kultury.'
3) Pro další existenci umění i jeho uplatnění má vztah

vzdělaného amatéra k.umění nemenší význam než výkon, úsilí profe-
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ehoe^li múzické vzdělávání vést človůka k pe@h#pení wěnÉ^ 
pak mu j de zároveň í @ člověka^ @ rozvoj jeho osobnosti. Trendy 
nášéhe vjeřejméhe žiwša směřují na jedné straně k zmasevění , nivě-* 
lizaoi á uniformitě, na druhé straně k tomu, že se člověk uzavře 
do sebe, izoluje se a právě tadŷ  připadá sáziokému vzdělání ne^ 
podoenitelný úkol. Theodor Mtt t@ jednou formuloval taktot 
^&ova k umění a uměním nemá jen ten úkol, aby Člověku^ který se 
viji, toliko zprostředkovala důvěfný vztah k umění, ábý ho sešna^ 
mevala š jednou ze základních forem lidského konání. #usi nadto 
ještě působit proti onomu vývoji, který směřuje k tomu, že. nadměr
ným braním věcných vazeb je vztah člověka%věta, realizovaný stý
kám y vydán na pospas osudu postupující prázdnoty. Okouzlen postava
mi naé mí ̂ má být člověk posilován v# své důvěře ke světu, jíž hro
zí^ že by se mohla ztrácet pod vlivem sugesoi kultury, rozpadává- 
jiei ss vo věcnosti.^ g tomuto citátu jednoho z předních současných 
německých pedagogů by se dalo přidružit smoho podobných výmoků pe
dagogů, sociologů^ antropologů- a lékařů. Frávě oni konstatuji g 
násilné vytlačování'hravého živin z našeho pracovního:..života je 
jednou z hlavních příčin poruch -našeho vegetativního neřvovéhoj 
systénu.Blověk našeho moderního praoo^miho světa áe' vš'ak odnaučil 
hravosti.-Musí se jí znovu začít učit jako jiným pozapomenutým 
technikám á způsobům, posto je i chování. Styk s uměnami, je jedním 
z mála útočišť hravosti, pomáhá člověku zvanému .homo ludens, pod
poruje jeho snahy přijmout znovu i hru do svého j života jako jednu 
ze základních forem lidského konání.

Hry jsou zpravidla uskutečňovány ve skupinách. Tím se dotý
káme třetího hlediska múzického! vzdělání 9 naznačovaného v citované 
definici. I ;

Mciá 3̂ š,.- hPé^a^ogío^é hledisko
%pěv, mužici ro vání, tanec i hra - tradiční druhy múzické

činnosti, se odehrávají většinou ve vzájemném styku lidí a jsou 
proto podnětem;lidská družnosti.''Fatři ke znakům naší doby, že. dě
lá otazník v'^za dříve, samozřejmými formami i obsahy družnosti.



Široko daleko je družnost zbavována základny. Jsou vytvářeny nové 
g^ůsoby vazeb, aniž by se dalo předpovídat, zda budou trvanlivé.

V souvislosti s těmito přetvářejícími procesy připadá 
zvláštní význam povoláním, jejichž obraz ^ i výchova k tomuto p@-̂  
-polání ^dostává teprve v pp sledních letech pevnější obrysy. V Ně
mecku sé hovoří o ^sociálním pracovníkovi mezi mládežíZatím jsou 
tím míněni lidé, jejichž hlavním povoláním je pečovat o mládež, 
vychovatel v domově, vedoucí a spplupraoovník v mládežnickém stře
disku, v domech otevřených dveří a podobných zařízení@h, abychom 
jmenovali alespoň některé z diferenciaci. Vedle nich existuje řa-, 
da neplacených i pracovníků, ve vedlejším zaměstnání, kteří, jsou 
činmi jako vedoucí mládeže v mimoškolní výchově a péči o mládež.
Pro ně vytvářejí stát , místní orgány^ církve i svazy zařízení, v 
nich# sejim poskytují různorodé možnosti k obsažnému vytváření 
volného času. Sotva najdeme Dům mládeže, který ?by neměl k disposic 
ci dílny, místnost pro^dramatickou^činnpst, taneční sál, fotokomor
TU. - '

Samotné peskytování domů a zařízení však ještě není vše. 
Stejně důležití jsou lidé, kteří, mladým pomáhají, kteří jsou ochota 
ni - a schopni = mládež vést a podněcovat. I když mnohé, co se v 
těchto místnostech děje, neodpovídá tomu, oo bylo dosud ve spoji-? 
tostig ^múzickým vzděláváním^ řečeno, je přece jen možné z forem 
družné zábavy, ba i z bezzávazného pěstování ^koníčka" vyvíjet 
formy pravého vzdělávání. Rozhodující proto je zralost a schopnost 
těch lidí, ktéři se věnují mládeži. , /

Přicházejí z různých oborů a přinášejí si proto vzhledem . 
k dcsan^.dnímu yndělání i zkušenostem různorodé předpoklady.' Bašto 
existuje mezi jejính budoucími úkoly a stavem jejich vlastního 
vzdělání citelná disproporce., Tím větší význam dostávají všechny 
snahý, které slouží vývoji jejich osobnosti a přípravě k budoucímu 
povolání. Tomuto úsilí děkuje za svůj vznik i Múzický Vzdělávací 
ústav v Ramscheidu.

Byl založen před šesti lety, aby,poskytoval vedoucím si
lám práce mezi mládeží v hlavním i ^vedlejším pevelání,' jakož i 
neplaceným pracovníkům, možnost důkladného dalšího i doplňkového 
vzděláni. Je to jediný ústav svého druhu v Německu a nemá* snad ani 
v jiných zemích vzor.



V r@^# 1956 bylo při přípravě tohoto záměrn vypracováno 
memorandWg které bylo také přenošeno přičiněným ministerčtvům 
Spolkové republiky i joénotlivýoh marníc §íká č# v němž

B̂rávé ze čk^pin mládošo go ozý*^ volání po dospělém sp@^ 
Inpraoovníkovig ktorý je g@h@pon,vě@né a ^olo^é, zájâ r mondřé a 
speciálně pedagogice vést. Proto mwí dostat řomeslňon výzbroj 
ti ps^oovníoig kteří jsô . v hlavním nebo ve vedlejším povolání 
činni jako nániětí vychovatelé a- kteří z různých důvodů pro t^to 
oblast atézíAali systemati^é a noele^é vzdělání,.. . V sociálně pe- 
dagogio^oh povolánícĥ  se rychleji neš v jinýoh opotřebovávají 
sílye.F delších 1 kratších kwseoh by měla být protš takovým pra- 
oovníkům po^ytnnta ^ožnost k přemýšlění a sonstředění i k získá- 
ní nové'řemeslné výzbroje pro jejieh pracovní oblast.^

Tento od poěátknfixovaný úkol se snáší Múzidký
vzdělávací ústav v Remseheidn systematicky plnit § a to kwsy v 
trvání několika týdnúg trimestrů i semestrů. $est trvale zaměstna
ných dwentúg ěásteěně podporovaných asistentyg repr^^entnje tyto 
oboryg hndba§ tanecg hrag výtyamiotvdg fotografie a zvnková tech
nika e Každý účastník knrsn se mnsí na jeho začátkn rozhodnontpro 
jednn n praktických pracovních akHping které praoůji odpoledne. 
Dopolední doba je vyhrašena teoretickému, úvodn_áo všech oborům v ' 
ústavn zastonpénýeh. Vedle intenzívní činnosti v j e d n o m obo- 
m  má takto stndnjíoi získat i ..přehled o oelkn. Takto vytyčený 
cíl neslonži ani tolik ^řemeslné výzbroji^ g ohledem na příští , 
činnost v povoláníg jako spíše osobnímn vzdělání a,rozvoji. Lze 
snadno pochopitg že mezi těmito,dvěma cíli enistnje jistý antago- 
ninangg který se- projevuje tím citelnějig čím kt%tší čas je k 
dispozici. Zakaždon knrgo=mí činností tohoto dr̂ ahn číhá i nebezpe
čí diletantismn. Bělit-tomnto nebézpečí pomáhá uplatňování přis- 
nýeh měřítek a kritérií i odpovědné úsilí peskytovat - úvod do pro
blémů a zákla^íoh otázek sončasného, zrnění. I amatérská .činnost , 
se odehrává dnes v^ gtínn perfektního stejně jako .diferencovaného 
stykn g směním. Lídow nmšmí - dřivé, základna káždé amatérské čin
nosti - exigtnje nž jen ve zbytcích. Jeho vymizení si vysněn je. 
noven orientaci. Zde se pedagog nmšni ocitá před složitými úkely^



má laikovi dodávat odvahu k vlastní tvořivosti^ musí mu však zpro
středkovat přísná měřítka, neaaí mu ponechat iluze o jeho mezíoh. 
Neznalost vlastních mezí, nevšímá vost k nim, to je znak diletanta. 
Jak Múzi^sý vzdělávací ústav v Remsoheidu se snaží tyto otázky ře
šit, to Je zřejmé z následujíoíoh příspěvků, jejichž stručnost ne- 
připouští víc než všeobecné informace. Lse vyoítit i jedinečnou 
příležitost, která byla tomuto zařízení poskytnuta^ zde ááke ni
kde jinde je možnost sbíhat zkušenosti k důležité otázce, do j^é 
míry lze výakeHp cvičením i hscu vést k užšímu vztahu k umění mla
dé lidi, kteří jsou nebo budou činni na citlivých místech naší 
společnosti.

SLOVO A HRA 
Werner Simon

Práce v tomto oboru je založena na předpokladu, že jevy a 
zákony literatury a divadla jsou stejně závazné pro profesionály 
i amatéry, Účastnici kursu jsou seznamováni s těmito problémový
mi okruhyg mluvené slovo, minus^, role, režie i technika. Do kur
su jsou pojaty i oblasti, obsažené jen zřídkakdy v profesionální 
herecké výchově, vyjádřitelné pojmy improvizace, improvizované hry, 
jimž je třeba přičítat eminentní cvičebný význam.

Mluvené slovo a mimus jsou základy herecké techniky. Účast- 
kovi kursu se otevírá pohleď do souvislostí slova, syntaxe, výrazu 
a tonu. Cvičí se čteni, vyprávění, řečníctvi i volná řeč, stuáAjí 
se a zpracovávají texty, jsou prohovořovány, Čteny, zkoumány i 
zkoušeny po stránce jejich hratelnosti. Omezená^ale systematická 
výchova k jevištní řeči je možná pouze v delších kursech. V oblasti 
mimu vede cesta od jednoduché pohybové studie, průzkumu prostoru 
přes mnoho improvizací-;,až k-prvním zárodkům čisté pantomimy. I zde 
^čae představuje hranici^
^Mirnua^'nás jnouží váný pojem, který obsahuje v podstatě základní 
pohybové i pantomlmicke^prvíy práce herce. (Pozn. překl.)

< - ' -
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% celé ^gály způsobů hry jsw pro každý k^rg zwl#ay nškt#-̂  
ré^ na niohš lze teohnikn hry obsažně evišit a ^^onšet. §p@S.#* 
ěengké hry^^ vyžaánjí zvláštní p@n#mostg protaše ae v práoi a slá- 

, éeší ěaat# zvrhávají v bezfantazijní prewz# Rozmanité hry #g@w  ̂
zkoumány b^S vzhledem k jejich divadelník jáďrn nebe vzhledem k- 
jejich šasovosti .! %ím silněji může při těoht# prvních formách být 

;. wásn. sdwsg. tím rychleji ge Zavírá eezta k hereeké twâ bě.' \
D&previzace čerpané ze života a měřené životem představují 

, nš évičení^^ tělo i jazyk k většimůkclůme
tn hrající záměrně nedostává rekvizity^ je ve d en k uplatnění fanta
zie a k pozore,vání. Exaktnější pohybová cvičení json rozvíjena tak
tem chození po rozlišných podkladech^ zacházení g věcmi^ různé 
šinnostl spod.) Cesta k složitější improvizované hře^ ktercn je tře
ba tématicky i po stránce formy vypracovat^ vede^přeg šarádn^ hra^

.'!. ný vtip a improvizovaný skešg aby byly wedeny alespoň některé z 
forem. K dosažení schopnosti porozumět jevištníma tent̂ s, je nvol- 
žována pozornost^ směfnjioík vlastní vynalézavosti o Psaní textů 
nemá vést k "spisovatelství"^ ale jeho prostřednictvím se mají ,i 
úšastníůi, kwsg. nanšit dřamatnrgickým zákonům̂ , zpracovávání látky 
a v jazykové oblasti divadelní šístotě. Fantazie může, v improvizo
vané hřgg stejně jako v pevném tentn vytvářet staré i nové formy^ 
skešg různé druhy kabaretny scénky z všedního života a to dramat 
tické i ne dramatické povahy^ sociodramatag životopisy postav^ vy
tváření rolí aped.

Vedle Širokého pole původní tvořivosti je oblast vypořádá
ní .se a antorem. Text nršený ochotníkům je méně hrány spíše je 
zkonmán a probírán v rozhovorech. To vyplývá ze ákntešností g že'

 ̂ většina těchto textů je jen zřídkakdy svon formon práva sebeporo- 
zimsšní 'dnešního člověka. V px?axi se blahodárně osvědčila zásadaš 
raději hrát méně dokonale text náročný než perfektně text méně
cenný j Ostatně .;; ;̂ nejde jen o samo, hraní g. ale také o zprostředkován

^^Gesellige ^piele — zde v podstatě spolešenské hry ge silnými 
á^amatiokýni prvky'y v NSR rozvinnté do větší rozmanitostí í do 
jiných forem než n nás^ale stejně jako n nás, kotvicí v li do- .-i 
výoh. hrách. (PozRo-překi.)'



ní zformovaného, poznaného obrazu's^ěta. V několika málo letech  ̂
existence Múzického vzdělávacího ústava byl představen značný pov
ěst autorů. Neeh! tu mlúvi jen několik jmen za všechna další :< Ada
mov, Bariaeh, B^rnanons, Br#oh, Eioh, Frigoh, Graes, lonesco,
Lorca, Tardieu, Wilder. Šířka divadelního řemesla se projevuje '' ' ' ' . ,při čtená, zpracováváni a ušení textu, v průzkumu rolo, v monolo
gu' i dialogu, v Ansámblové hře a v poznávání techniky (jevištní 
 ̂prostor,světlo, kostým, scénické prostředky). Bro stavbu a vytvá- 
. řeni scény se ukázal být výtvarný úsek ústavu nezbytným pomocníkem.

Slovo není probráno jen % jevištního hlediska, ale i jako 
samostatná kategorie. Jsou Stěny i posuzovány lyrické, epické i ese- 
jistické texty, prozkoumány a vzájemně srovnány časopisy a noviny, 
je pečlivě pěstována recitace.

Příležitost, poskytovanou spoluprací s ostatními obory Mú- 
ziokovzdělávaoího ústavu nůše pochopit široce vymezený obor "slovo 
a hra" jakt žádný jiný. Zde se otevírá společným úkolům experimentál
ní pele, jaké lze v amatérské práci jen zřídkakdy nalézt. Pracuje 
se na mnoha formách. Vyjmenujeme některé z nich: rozhlasová hra, 
komponovaný text, taneční hra, loutková hra, předloha zpracovaná 
pro více oborů.

V plénu jsou literétura a divadle probírány převážně teo
reticky. Výběr z katalogu témat může tuto oblast ozřejmit: epochy 
divadelních dějin, přínos ochotníka divadelnictví,režijní postupy, 
mimus a jeviště, dramatická hra v mládežnické a sociální práci, po
jem hry, rozbor a interpretace literárních textů, poezie a politi
ka, slevo a manipulace s ním, řeč.a forma.

V seminářích jsou tato v přednáškách probírané témata roz
víjena na základě příkladů. Zde je v popředí.interpretace textů. 
Rozbory jednotlivců i skupin umožňují konkrétní průzkum smyslu, tva
ru, doby a společenského pozadí příslušného textu. Voláni účastní
ků kursů po literárních a divadelních informacích neustále roste.
Je bráno v úvahu nejen ve formě interpretace, ale i v diskusích, 
vypracovaných anketách, literárních odkazech a kulturních večerech. 
Autoři, herci, režiséři, umělečtí kritikové, egeje, žurnalistické 
práce jsou předkládány čtením i reprodukcí z'gramofonových desek.. 
Takto je doplňován ober, obsahující dvě oblasti, který tím dostává 
vždy nový směr a novou cestu.

Přeložil Jan Martinec
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^ouěasná civilizovaná sp@lešn@st klade stála více překážek 
kontakte šlapka, s jeho přihnaným p^gtřeéín. ůtupuje j!ého sohop- 
mest vnímat atmosféru, vcítit s# d@ situace,, harmonicky splynout 
s okolím, porozumět sobě i druhému, vyjádřit se. Bere mu prostor 
i,ěas. Míst# zkušeností mu éá^á informace, místo zážitků věoi.̂
Ubývá místa pro individuální vyšití.

, ' ..Naštěstí je tu však jedna veliká oblast, která těmto aáko- - 
nům nepodléhá, která naopak ro^te a je schopna vyváš&t tu ubývají
cí. Je to oblast umění. Fr@ zasyceno# to není nio nového, jde jen 
o to, jak .rozmnožit řady zasvěcenců. Někdy mi připadá, že to ne
jsou ty permanentně přetřásaná honoráře-umělců, která vzbuzuji, to
lik závisti. Spiš to, že tisíce lidí mají pocit, že se jen nezají-* 
mavě dřen v nudném světě, zatímco privilegovaní jednotlivá! si hra
jí, raduji se z něěeho utajeného, šijí zajíkavě a . dobrodružně v ně
jakém jiném světě, kas oni za nim! nemohou, nacházejí nepokojení,, 
zatímco oni hladoví. Nasvědčuje tomu 1 zvýšený zájem o vše,oky školy 
uměleokého směru. ále život má své neúprosná zákony a i když se mož
nosti pro u^leokou ěísmost zmnožily, stačí stejně nepokojit jen 
zlomek zájemců předurčených talentem. 0@ tedy $ ostatními? Znamená 
tO, Že jim tato oblast musí zůstat uzavřeM?

Na celém světě se dnes hledá klíš, kterým by si každý mohl 
otevírat tuto neobrániěemon oblast, zkouši se výchova uměním a k 
umění. Měla jsem příležitost hovořit o těchto otázkách, s několika 
odborníky ^ různých zemí, alcdugí soustavně literaturu naši 1 za
hraniční a mohu s potěšením konstatovat, že v koncepční a pedago
gické připravenosti nepatříme mezi poslední. Leckteré zahraniění 
ústavy sioe vzbuzují obdiv^ o@̂  áo vybavení i kompletního Mtoáieká— 
ho přístupu, ale jsou to.zatím(kr#mě ánglíe) spíš.výjimky a jejich. - 
působnost má amašné omezený dosah. Těžko bychom hledali obdobu na
příklad našich LSu, pokud já# o rozšíření i finanční dostupnosti . 
Nhtno však také přiset, še to jsou jen rámcově daná, mo&osti a 
předpoklady. Stále Živou otázkou zůstává, jak a k. čemu jichvyuží- ,

Fcnechám stranou tradiční hudební obor i mladší taneční'a 
výtvarný^ které maji^každý svou specifiku a zůstanou na půdě li—



terárně draa^tiokého. Divadlo se ve své nojnovější renesanci vrá
tilo k živému člověku jako svému nejzákladnějšímu a, nejdůležitější
mu činiteli a učinilo ho opět středem pozornosti. V dr^aatické li— 
teratuře? nashrom-ážděné věky? jsou zachyceny typy i eha^aktary li
dí a zobrazeny situace? do nichž se člověk dostává^ Slevěk působí 
přímá svým jednáním. K dotváření a umocnění výsledného účinku, jsou 
využívá^ všechny ostatní druhy umění. Je tu tedy velká příležitost 
nacházet analogie k životu a neměli bychom ji promarnit. Kde jinde 
se člověku naskýtá možnost znovu zakusit a najít vysvětlení pro 
situaci? kterou prožily naučit se pochopit rozpoložení druhého 
z drobných náznaků či změn v jeho chování? vytušit vztahy jeho 
vznik či káhec? analyzovat příčinu? Kdy a kde může zakoušet jed
nou pocit neomezeného vládce a, vzápětí ubohého šaška? vtipkující
ho o svůj život a mezi těmito krajncstmi uvažovat o lidskosti? o 
svobodě bez ponižováni a ubližování jednoho druhému? Kdy a kde má 
pochopit úlohu? kterou budou v jeho životě htát předměty? jimiž sé 
obklopí? jak k němu budou hovořit? vyvolávat asociace? jaký vliv 
na #eho pocity může mít barva? světlo? uspořádání věcí? Jak se má 
naučit nevnímat hudbu j^eo zvukovou kulisu?, "ale vidět přisní bar
vy? prožívat nálady? vymýšlet si děje? Jak v sobě vypěstovat schop
nost zastavit se na okamžik v denním shonu? vdechnout vůni vody a 
nechat se pohladit sluncem?

Domnívám se? že tady je skutečné těžiště práce literárně 
dramatického 'Úboru a " vůbec výchovy uměním a nemohu si odpustit ' 
polemizovat tímto a z tohoto místa s formulací úvodní statě k osno
vám ^vychovávat citlivé konzumenty úměrní̂ . Myslím si? že by mělo 
jít spíš o to vychovávat umělce života? lidí? kterým bude umění 
otevírat ten neohranlBený a neomezený prostor za slovy? obrazy? 
hudbou? prostě uněleckýni díly? která jim zplastíčtí denní život 
tak? že nebudou muset nikomu závidět..

S^ad by bylo nyní dobré přejít od programových úvah k rea
litě? říci si? jaké byly pro to dosud vytvořeny konkrétní před-  ̂
poklady á co by ..bylo zapotřebí dělat pro uskutečňování takového 
záměru.

Jak vypadá například situace naši LSu v Praze 3. Když jsem  ̂
v roce 1964 nastoupila jako pedagog otevírajícího se, literárně



dramatického - uberu^ stěhovala se škola do staré budovy učňovské
ho učiliště v# štítného uli^i . Nelze hovořit o ideálních podmínkách, 
al^ po létech vegetování p@ nejrůznějšich propůjčených místnostech 
to nebyl-g nejhorší východisko a já jsem se cítila nesmírně obdâ -* 
.rovánâ  když mi ředitel řekl § "Budete mít k dispozici jednu nčeb- 
nu§ kterou gi budete moci zařídit podle svých představ." To byle 
přesně to^ po čem jsem toužila^ ale več jsem tak rychle nedoufala 
- prostor.. Odmítla jsem veškerý nábytek^ protože jsem chtěla vytvo
řit naproste kontrastní prostředí k tomu, v němž se dšti převážně 
p#hyb^í.;,Mt jim..sa^sit radost z rozběhu, možnost nekonvenčního 
spočinutí, proměny. nadala jsem promýšlět a kreslit, vytýčila jsem 
si minimální a maximální program.

Minimální spočíval v rychlém opatření nejnutnějšíeh věcí, 
které by umožňovaly práci, rámcově danou osnovami. Díky porozumění 
p^covníků § W  přestěhovaly se do učebny ribstoly zahálející v 
pionýrském. domě , .žíněnky nepoužívané v mateřských školách, párová-* 
ny a kost^* ze státního divadelního studia určené k likvidaci. Při 
j ednání se správou -' divadla - se obj ovila možnost zí skat,i výřatoné 
kostýmy a Rekvizity9 čehož jsem rovněž využila. Dětská fantazie 
měla z čeho čerpat. Volný prostor sloužící pohybové výchově se roz
členil paravány a proměnil tajuplné bludiště , kde za každým ro— 
hen čekala nová překvapení, pláštěnka přehozená přeš.ramena či dlou
hé dobové šaty pomáhaly k vz.neáašjší chůzi či kultivovanějšímu cho
vání , pěstovaly cit pro materiál či styl doby, svícen, džbán a jiné 
předměty vypovídaly o situaci a dotvářely ji. Děti měly možnost zí
skávat zkušenosti ne slovem, informaci, ale mnohostrannou tvorbou, 
prací s realitou či jejím náznakem, a to jistě není v dnešním zpro
středkovaném světě k zahození . Braly s prostřeného , stolu hltavě a 
bez výběru a mne trápilo svědomí. .Vybavení v řadě případů svou 
estetickou hodnotou neodpovídalo záměru, který jsem sledovala^ spo
lu s rozvíjením fantazie kultivovat jejich estetické cítění. Jak 
V nich mám pěstovat smysl pro krásu, když jim nemohu dát prostý . 
estetický zážitek z Čistě a hladké podlahy, na kterou %y si s po
žitkem lehly nebo sedly? Nakonec jsme tuto ošklivost alespoň čás
tečně zmírnili svépomocí. -Teprve po dvou letech usilovného urgová
ní jsem dosáhla odstranění nevhodných potahů paravánů, dodnes ne
mám vyhovujícím způsobem uloženy kostýmy? rekvizity? knihovnu? což ^
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má také značný výchovný význ^a. Ale ^řece jen, krůček za krůčkem 
dochází, i za pomoci posluchačů, ke kvalítativjůím proměnám a roz
šiřováni a prohlubováni možnůstí výchovné práce a tím i k vytváře
ni předpokladů pro postupné realizovjání maximálního programu.

Maximální program ze pokouším uskutečňovat po dvou liniích. 
První se týká dokonalejšího vybaveni, sloužícího přímo výuce. Zná
mé přísloví pravic S jídlem reste ehuí. Když jsem získala vybra
né kostýmy a uvažovala o jejich využití, objevil se mi najednou 
v mých záměreoh rozpor. Rozbor mezi definitivním kostýmem, který 
je možno pouze obléci a potřebou učit posluchače vytvářet osobité! 
oblečení charakterizující postavu podle vlastního vkusu a předsta
vy. Shodou okolností se mi v té době dostal do rukou Článek Luby 
Krejčí, otištěný v, časopise Domov pod názvem "Taky neumíte nic 
ušít?", kde na řádě příkladů uvádí jako základ lidského odívání 
obdélník, se kterým je možno provádět pravá kouzla. Začíná antikou, 
kterou jsem měla právě na programu ve druhém ročníků. Uvědomila 
jsem si, jak by byle ohromný mít k dispozici škálu takových základ
ních prvků, v barvě i materiálu odpovídající době, které by bylo 
možné pomocí spon a skrytých úchytek přeměňovat. Vzniklo několik 
náčrtů, koupila jsem i textil, ale uskutečnění kostýmové stavebni
ce sé projevilo jako značně náročné. Proto jwa zatím látek využí
vali jen k nej j ednodušším improvizacím antického obleČení^ a bude 
zřejmě ještě chvíli trvat než docílíme dokonalejšího stavu. V sou
vislosti s tím se objevila i potřeba spon, případně ozdob. Pouče
ni z publikace o dobových špercích pokusili se někteří posluchači 
vytvářet jednoduché spony /tečehky/ spod. z měděných a mosazných 
drátů. Jej ich- možnosti byly však znaěně omezené a tak snad spolu
práce se zájmovým kroužkem odborné školy přinese dokonalejší výtvo
ry a pestřejší škálu vzorů.

Paravány a kostky ze Státního divadelního studia se nám 
'pro členěni prostoru velmi osvědčily. A zvláště nyní, kdy jsou 
potažené jutou,) černým sametem a žlutou pagodou,dávají možnosti 
výrazně odlišit a charakterizovat prostředí. §d samého gačátkn  ̂
však myslím na stavebnici prvků, kt^ré by umožňovaly členit prostor * 
i vertikálně a nebyly ták nestabilní jako paravány. (Obdoba Poli- 
karpovy statebniee pro mateřské školy.) Vycházejíc z poučení, že ,

/
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áákladam odívání je obdélník, dotázala jsem né architekta, c@ je 
nákladem architektury a . bylo mi řečeno, Že kládí a podpěra. Kon^ 
květní návrh s@ mi však latina nepodařilo získat./Tato; perspektiva 
je tedy ještě dlouhodoběj ší než kostýmová i vzhledem^k výrobě 9. ale 
budu o ní usilovat. Uvědomění' si prostora hraje v životě člověka 
yelkóu soli. Chtěla bych dát po sluchačům možnost ověřit si a Uvě
domit zážitek schcdiště v různých situacích, pocit pod nízkým 
stropem, se sloupem za zády, zeitlivit je pro intimní a monumentál
ní prostoře 8 tím je úzne spjata 1 otázka světla, kterou také ne
máme uspokojivě vyřešenu.

Nruhou linií maximálního programu je vytváření reálného 
prostředí literárně dramatického obočné Možnost rychlejšího a oso
bitě jšího vývoje je zdržoýá^.tím, že o místnost9 původně přiřče
nou jen 'LD. se musíme podílet - vzhledem-k nedostatku učeben -s- 
hudebníkem. Ale nouze učí vynálezům a tak jsme objevili a do své
ho prostředí zahrnuli i náš dvůr9 kde jsme po malých úpravách v 
-červnu zkoušeli a uskutečnili Večery pod lípou. Vykliaenímmaléhe. 
skladiště jsme získali šatnoklubovnu, která rozšiřuje náš prostor 
o romantické zákoutí, dotvářené postupně upravováním vyřazeného in
ventáře. Chtěla bych dosáhnout toho^abý prostředí odpovídalo náplni 
a cílům práce9 aby inspirovalo posluchače, umocňovalo jejich zážit
ky, provokovalo je.k individuální účasti na jahéogdókonalováni.'
Aby se naučili zažívat i při obyčejných věcech radost tvůrce.

Nepochybuji o tom, že leckterý z kolegů,; pracujících za 
obtížnějších podmínek, s.e usměje nad mými nároky, ale domnívám se, 
že bez nich sé dál nedostaneme,.že literárně dramátioké obory ne
mají zdvojovat prácí reeitačníeh a dramatických kroužků, ale že 
by sé měly stát pokusnými laboratořemi vybavenými,tak, abysi v 
nich posluchači mohli osvojovat metodické postupy umělecké tvorby 
a^uměll potom naučit i ostatní prostřednictvím umění bohatěji a 
zajímavěji žít.

/ 1
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IV.mezinárodni sympeai^m o her^cké-vý<hově ^.Benátky 1966 .,,,
'" - * ' . - i i  ' ' ' . " - ,

, , Rudolf K r á t k ý
.Symposia so účastnili zástupeí jednadvaceti států, z toho.

, šest státků prakticky . předváAéló. Bředvádění i diskuse se' Odbývaly 
.-.na ostře vŠ-San Glorie Maggipr&p kde je škqla námořních důstojníků, 
internát, Teátre Piccolo'̂ .'přírodní divadlo, chrám a spousta umělec
kých památek..prostředí tedy ideální, škoda,'že stejně ideální ne
byla i organizaceoSymposínm bylo zahájeno v pondělí 26.záři dopo
ledním slavnostním zasedáním ITI /Mezinárodni divadelní ústav/ 
za předsednictví paní Cilderové /USA/, vyhlásil sp program a jedno
tliví profesoři předvádějících zemí stručně oznámili náplň svých 
demonstraci . Všechno bylo vedeny velmi oficiálně,. včetně překlada
telských kabin a sluchátek na stolcích delegátů^ Státy, které před
váděly, se mohly zúčastnit demonstrací maximálně se čtyřmi 'studen-, 
ty á vedpueim profesorem^ který musel přednést úvodní a průvodní 
referát v.jedné z@ dvou jednacích řečí, jimiž byla francouzština^ 
a angličtina. Hned první den odpoledne zahájila sérii demonstraci 
hostitelská země Itálie^ Presentoval se profesor Orazio Costa z 
římské Aceademia Nazionale d/Arte Drammatico, bezesporu jedna z 
vůdčích osobností italské divadelní školy. Prezentoval metodu vel- s 
mi, osobitou, o niž se polemizuje pravidelně, na všech symposiích.i 
Je velmi tvrdohlavý a nedá se ve svém přesvědčeni zvlklat. Forma 
je pro něho všechno. Braeuje až nepříjemně autoritativně. Se čtyř
mi studenty předváděl metodu na/trejím zpracováni problému Elektry, 
především na Elektře SofoklovŠ, potom na Aláieriho Orestovi z řo- 

/ku 1778 a konečně na hře Pochodeň pod pintou ód D Annunzia z roku 
1905. Cesta začíná Čtenou zkouškou a od prvního okamžiku doslava 
vtlačúje studenty do'své.představy, násiláě rytmízuje text, poža- 
duje plný sytý výraz, a dbá až na přehnanou plasticitou,, slova!'Pak 
j^ou studenti od,stelu-a předvádějí,určitý úsek mimieky beze.slov.

. .Potom, totéž opakují s improvizovaným, šeptaným textem. Už tady se 
začíná objevovat křeč, afekt a exprese.. Je' jasné, že potlačování 
slovního jednání přivolává nutně ahscMÍ n^šlenky. V.tak z váné "ko
ně čně fázi" se studenti ̂ mitají vkřečích, s,/^třeštěnýma očima 

' drásají-nehty zem a takto pracují plné-tři'hodiny. Cesta vysvětlu
je , že kaádý z' -předváděných úseků je v jiné etapě studí a, nám však

.i
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všechny tři fáze připadají naproato stejné a nédiferenoované. 
Následující diskuse se nesla naprostým nesouhlagem s touto meto
dou. áutor je:ctěn jen poslově, nikoli po myšlence. Ůosta ovšem ,</ 
metodu vášnivě háji a nepřipouští jiný možn# způsob výuky.

V úterý odpoledne vystoupila skotská škola, z, Glasgowa ve
dená profesorem Chandlerem. vystoupení působilo po Gestově produk
ci velmi příznivě. graf. Cháhdler je rovněž indiviáualistou, ale - 
zcela jiného ražená. Působí klidným^ až žoviálním dojmem, pěkným 
vztahem kes-íudentům, vtipem a #g^ritem, jehož je si jistě vědom 
a dovede ho také v plné míře uplatnit. načíná rovněž čtenou zkeuš- 
km běžné konver^ačky. Pa^ následuje rozbor rolí ve formě diskuse 
pedagoga a studentů (napře je dním slovem n# o pojmem, vyjádřit. ná
zor na postavu)\ Průběžné^ jednání n vztahy mezi postavami vyjadřu
jí studenti improvizací na dané téma. Gelá,práce působí velmi do-, 
bře, studenti jsou uvolnění, soustředěni,^! když je jasné, Že všech
no je smluvené a .nacviBené. V druhé části předvádí Ghandler prá
ci na výstupu z Macbetha. Začíná opět u stolu, pracuje na slevě, 
dává vytleskávat rytmus veršů, vede rovněž k preciznosti gesta, 
ale výhradně přes myšlenku a velmi najíímavš diskutuje se studenty 
o výkladu postav a situacím Středním bodem demonstrace je vyniká- ] 
jící studentka, na níž Ghandler staví úspěch celé produkce a vy
užívá rafinovaně jejího zjevu i talentu. Celá tato metoda určité 
improvizace se daří do okamžiku, kdy student má v závěrečném, sta
diu vytvořit postavu. Improvizačni.metoda vystrkuje růžky, Chandler 
si vypomáhá metodou načítání textu, ge^ta se vytvářejí z vnějšku 
a tak metoda, zajímavá průběhem, v konečném výsledku nepřesvědč#- ; 
je., Stejným tonem byla vedena i diskuse. Demonstrace byla přijata 
celkem příznivě a znamenala klidný bod Symposia. < . ^

Téhož dopoledne vystoupila jugoslávská skupina bělohrad-!, * ] 
ské Vysoké školy pr^ divadlo, film a rozhlas, vedená prof.' Miliče- 
vičovou. Vystoupení byl# celkem krátké... V první Msti předvedla )
jedna ze studentek mcnologíeký nářek Hekuby, v němž celkem zajíma
vě přešla z improvizační metody do textového: vyjádření, přesto by
la, ukázka příliš stručná a vytržená z kontextu, ,n@ž aby mohla vy
jádřit- pedagogický záměr. Ve.druhé části pák ..zahráli jugoslávští
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studenti Finterovu absurdní .aktovku ^Milenec" ve snaonŠ.zreduko
vaném znění, ale v,Čistém stylu, g náznakem kostýmů, dekorace a 
a imaginárními rekvizitami. Působili velmi svěže, bezprostředně, 
ve velmi dobrém a vtipném aranžmá, -g důrazem spíše na herecké 
ztvárněni než na myšlenkový, oblouk této hořké Pinta rovy hříčky.
Tímto tonem se nesla i diskuse, která však byla velmi krátká. Ju-,, 
goslávoi totiž přes svůj úspěeh nepřinesli žádné výrazná podněty, 
at už v kladném nebo záporném smyslň.

Dalším státem, který vystupoval, byli Angličané. Prezento
vali se soukromou školou prof. Bakera z Londýna. Byla to dlouho 
nevídaná přehlídka šarží, nejpustší hereoké machy a stařičkého 
vousatého divadla. Diskuse k tomuto vystoupení byla velmi taktní 
a ohleduplná - zřejmě vzhledem k osobě samotného pref. Bakera, 
kdysi význačného herce.

Ve čtvrtek dopoledne se uskutečnilo vystoupení Francouzů, 
očekávaně s velkým zájmem už pro osobnost vedoucího profesora Jae^ 
quesa Leeoqa. Leooq je vynikající pantomim, spolupracovník M. Mar- 
eeaua a J.L. Barraulata. S typickým íraneěuzským espritem začal 
celou produkci a všeobecně jsme Čekali vrchol Symposia. Výsledkem 
však bylo zklamáni, leeoq demonstroval pracovní postupy na výstu
pu ze hry Gabriela Cousina Automaty. V sedni cvičeních se snažili 
dospět k definitivnímu výrazu pohříchu však zcela vnějškově a s 
potlačením myšlenky. Lecoq nectí autora, říká, že se nehodlá před 
ním klanět, že text je pro něj formální, zatímco technika repro
dukce je přednější. Nejzajímavějši ovšem byle, že u tak věhlasné
ho mima jsme Čekali pohybovou vyspělost studentů. Ta byla však 
velmi begradná (i když musíme brát v úvahu, že se jednalo o stu
denty teprve prvního ročníku?. Velmi jsme litovali, že jsme se ne
mohli zúčastnit diskuse, protože nám v ta dobu byl vyhražen čas 
na zkoušku pro naše vystoupení. A tak jsme se jen v kuloárech do- ; 
zvěděli, že došlo k ostrému střetnutí mezi Leeeqem a belgickou de- i, 
legací, která jeho metodu zcela odmítla. Faktem je, Že eelkůvě by- \ 
le přijetí francouzské delegace velmi chladné a Lecoq reagoval vel
mi podrážděně. Není pochopitelně pro pedagoga příjemné, slyšl-li 
jeho studenti ,nelichotivé'připomínky na adresu svého, profesora, je—



sáná musí platit vysoké školné.
Naše ^stoupení bylo určeno na pátek, na poslední předvádě

cí den. To mělo své ^hody i,nevýhody. Nevý^du v tom, že až dé 
čtvrtku jam# neměli možnost zkoušet a bylo obtížné udržet studenty 
v kondici, zvláště když byli navío šokováni exotičnosti benáthké- 
ha prostředí a celou atmosférou Symposia, kde se sešly skutečně 
světové pedagogické špičky. Nepříznivě působilo i dlouhé Sekání , 
na bližioi se vystoupení a tipování našich vyhlídek ve srovnání 
a ostatními vystoupeními. #h@dabyla naopak v tom, že jsme mohli 
řídit vnější okolnosti naši demonstrace padle dosavadního průběhu. 
Tak napře jame zjistili, že naše produkce je připlavena příliš 
oficiálně, zatímco celé Symposium má^ráz péviee pracovní. Splavi
la ta nškělikd?ebnýeh úprav v referátu, zjednodušení v kostýmním 
vybavení a v celkovém vystupování. Naše demonstrace byla očekává
na se zájmem sice zdvořilým, ale rozhodně ne favorizovaným. Na
štěstí zastihla stuáonty v dobré psychické kondicí a pa via než 
týdenním odstupu v chuti si zahrát. Zaujalo už ^prmí vystoupení 
studenta Milana Rybáka ve hře na kytaru, kdy davedl okamžitě na
vázat kontakt a publikem. To se odrazilo v druhém bodu pro^amu 
— v ukázce z Lábiehovn "Slaměného klobouku", kdy publikum šla oka- 
mžitě a sobců a velmi živě reagovala na každou situaci^ a zejména 
na hudební složku vystoupení. Fři následující pantomimě už byla 
jasné, že důraz kladený na eyntetiěnost výchovy na naší škále 
byl publikem zcela pochopen a kvitován. Poslední část našeho vy#̂  
stoupeni, zdramatizovaná Vercorsova novela "Mlčení moře"^ se mohla 
zdát v poměrné nevýhodě, protože je založena na slovním jednáni 
*a tím klade na, diváka nerozumějícího desky značné nároky. Ú to  ̂
víc je nutno honit si konečného výsledku, který v dopadu na publik 
kum byl zcela jednoznačný. ;.§elá demonstrace byla na závěr velmi 
bouřlivé aklamována, což se béemald, i na odpolední diskusi, která 
Se nesla jednoznačně klaným tonem. Dožadovala se vysvětlení meto
dy naší školy, na což jsme odpovídali, že nepovažujeme naši meto-'- 
dn za dogma už vzhledem k tomu, že na naší .škole působí celá řada 
pedagogů, z nichž, každý je individualitou ve svém oborů a podle 
toho řídí . i svou tzv. metodu. A dále, že vycházíme -při práci z -
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individuality každého jednotlivého studenta, což jsme dokumento
vali na přikladu všech tří přítoMných posluchačů, kteří potřebuji 
pří Metodice výuky naprosto rozdílný přístup. Kongres se zajímal 
velice Živě o učební osnovy,.o dramaturgické, plány a hlavně o zku
šenosti se syntetickou výchovou. Diskuse, jíš se aktivně zúčastni
li i tři naši posluchači, trvala téměř dvě hodiny a zcela jasně 
potvrdila - i když nešlo o stanovení pořadí předvedených demonstra
ci ^ %& sí.naše škola z Benátek odveze vítěznou palmu. Uvádím zde 
podstatnou.čágt svého referátu, který předcházel vystoupená našich 
studentů. ^

Tématem letošníM kolokvia je "Interpretace - výsledek 
výukového procesu herectví"^ Chceme k této tématice přispět něko
lika praktickými ukázkami - a ty předpokládají, abych vás nejprve 
stručně seznámil s výukovým cílem a jednotlivými etapami Čtyřleté 
herecké výchovy na naší škole. Základní^ předpokladem je akcent 
ideově morální, akcent osvojeni ai jasného světového názoru a od
mítnutí koncentrace výchovy na tměleekotechnickou složku. Te&to 
postulát se propitá jek v dramaturgické linii, tak hlavně v peda
gogické zodpovědnosti za morálně etickou složku výchovy každého 
jednotlivého studenta. Sleduji-li aspekt ryze odborný, má pedago
gický proces charakter syntetický - to znamená, že v sobě Zahrnu
je všechny múzické složky, jež jsou během studia rozvíjeny adekvát
ně a fundamentaei hereckou.

Celé studium je rozvrženo do osmi semestrů ve čtyřech roč
nících. Pracovní postup prvního semestru rozviji smysl pro jevišt
ní výraznost se zvláštním zřetelem k citu pravdy a míry. Základní 
elementy herecké orientace, jako je soustřeďování a organické vní
máni, svalové napětí a uvolnění, tvořivá fantazie, jevištní vztah, 
styk s partnerem apod. cvičí student nikoli na dramatické postavě, 
dané autorem, nýbrž zásadně na situaci "Já v daných okolnostech". 
Dramaturgickou náplní jsou etudy na vlastni témata. Tento proces 
pokračuje i do druhého semestru, obohacen o počátky ansámblové sou
hry a navázání přímého styku s divákem. V námětech etud jsou stu
denti vedeni k záměrnému rašeni tzv. čtvrté stěny, k vystoupení z 
jevištního děje, jehož se stávají komentátory a v přímém dotyku



g divákem a# o maximální asyšloAovon sáělaosto
Topgw vo třetím somostrn s@ sešmmnáí stndonti se sákl#^ 

dy psáoo na dramati#é pos^vš^ M o  byoh si vyps^sil Váši zvláštní 
pozornost p anĝ ô  p^áoo votřgtím aětwtém s^osts^ bndo náplní 
s^šioh psaktiokýoh M l  prvním ztykn a dsmmatibkon posta
ven j# smtmo ébá^ toh@p aby nabyla v rozpon gpsyohofyzioko^ po#^ 
stator stMonta^ nýbrž aby nagpak @@ mejvíoe podpořila jeho jo- 
, vištní^osobitosto V d^^.twgi#gém výběre směřujeme k jedmoakte- 
/ # m  hrám^ n#@ dřamatizaoím povídek^ a to takg aby měl* student 
možnost vypraeovat na malé dramatioké ploše neoloáon a nsavřonon- 
postava - poknd mo&o oharaktorově nokomplikovanon - sjasnon li
nií průběžného jednání.

Ve ětvrtém semestrn směřujeme k rozšíření výraz evýoh rej- 
stříků§ k smysln pro vystižení žánrn a gyntětiěnosti výohovy. Ros- 
jíme komediální stsáskn talenty na adekvátní předloze slněnje- 

me všeoh^y mázioké disoiplíny a dbáme o teohniokon vybronšenost 
fo^my ve shodě g obsahem. Bo odborně výohovného prooesn zap^jnje- 
me i teoretioké předměty a nkeměnjeme tak první etapn vývoje^ kte
rý bnde v dalším stndin směřovat k přípravě pro samogtatnon práoi' 
nahereokémákolH. ^

Pedagogickým oílem pátého a šestého semestre je práoe na ' 
oeloveěemí roli. Studenti se seznas&njí s postnpem práoe na velké 
áramatioké plošeg a to jak po praktiokégtak i po téoretioké stráni 
oe. ^  od rozbom tentn a npřegšování perspektivy role j gen vede
ni a podněoováni k mesd-mální ". ."samostatnosti v práoi á k nplatno- 
vání ziskamýoh poznatků z předeházéjioího stndiae Jestliže ve - drn^ 
hén roěníkn bylo při obsazování rolí přihlíženo většinon k, typovým 
předpokládám jednotil výoh .stnáentů̂  v této fázi déohází někdy zá- 
měrně i k takzvanémn obnažování p.edagogi^eémng kdy json stndentům 
nadávány úkoly^ které json zdánlivě v rozporn s jejioh psyohofyzi- 
oken podstat on ̂ Tento postnp jednak rozšiřnje stndentúv rejstříky 
jednak odvraoí nebezpečí z eesty nejmenšího odpom. Pří této mete- 
' dě je však . nntno velni eítlivě dbát 3̂  rozsah stndentéva tál#ntn,. 
aby nedocházelo k deformacím a křeěín. V pracovním prooesntěohte 
dvon semestrů jasna studenti vedeni k -!profesionálníma režimn dne\
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k nvédoměnl si kolektivní zodpovědnosti za společné dílo a, k všê ,
stranně vybavenosti P^@ plnění režijního záměrn. Vprábšhn třetí
ho i čtvrtého goěníkn dochází na dohledn vedoncího'pedagoga ke 
spolupráci se stnd^nty režijního oddělení g vedenými hlavním pe
dagogem rešiea

Náplní závěrečných dvon semestrů čtvrtého r@čníkn je pří
prava a stndinn diplomových prací. Hladná pedagog a vyněnjící ogtnt- 
nídh předmětů vytvářejí pedagogice# štábg který do^šnje výchovný 
proces stndentůo Ve školním divadle^ které je přístnpné veřejnosti 
a svon straktnron má poloprofesionální charakter termálního diva
delního provozn^ zvykají si stndenti na běžný reprízový režim̂ â  
nknšební doba jednotlivých bar se zkracnje na limit běžné praxe 
menších divadel^ kam bndon stndenti po absolntorin z valné většin 
ny odcházete K naatndevání alespoň jedné inscenace je zván exter- 
ní režisérg aby stndenti měli možnost poznat co nejvíce inéce^ 
načni ch r^kopisůo vytvářeni komplexních divadelních kolektivů ze 
etndentů herectví g režieg případně drmmatnrgieg hudební skladbyg 
jevištního výtvarnictví a choreografie mnsí nalézt áwn gprávnen 
mim tákg aby se čtvrtým ročníkem výchovy stndentů herectví navr
šila k požadovanémn cíli.  ̂ ^

Toto je v největší stručnosti nastíněný výškový plán he
recké výchovŷ , k němž se pojí další praktické disciplíny^ jákc 
pohybová výchova^ jevištní mlnyag hřa na klavír a kytam a koneč
ně nmšlecký přednes^ který ve třetím ročníkn přechází ve výnkn me
lo dramatn o Tato disciplínaje specifikem naší školy a máme s ní 
velmi dobré šknšenost-ig neboí rozšiřnje a prohlnbnje hndebnost 
etndent&g zvyká je na koexistencí mlnveného slova a hndbyg vede 
jejich hlas k rytmické a melodické plasticitě a rozšiřnje jejich 
dynamický rejstříko

:. ,' ' í
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Do počínajíoího^hnatí estetické výchov zasáhl významně v 80. le
tech minulého století ř^itel hamburské Kunsthalle Alfréd L i o h t̂  
w a r k . který vypracoval metody receptivní výtvarné výchovy, o 
jejímž charakteru snaď víc neš popisy a líčení poví název jeho i 
a nás hezkým pár desítek let známé !míškv ^ý^cvik nazírání aa dí
la uměl^cká^ /rozuměj§ výtvarná/. ^čas stoji za to podívat se i 
na díla z jiných uměleckých^ oblastí & z jiných vývojových etap, 
zvláště jsou-11 to díla, která ve své době a ve svém obora podstat
něji posunula vývoj. Zvláště dovedeme-li číst s trpělivostí i s 
porozuměním. Poslyšme tedyp bo říká Mchtwask o prinelpech své ne-* 
tedy v úvodní stati kníškyg ;

Ditě nesmí nikdy být i sváděno k tomu, áby cítilo povýšenost, 
sice by se utvořil nebe výpěste val špatný návyk. Ústa k uměleckému díla nesmí mu být vzata.
Uo nejpřísněji jest se ^varovat frází a povšeehnestí. Pozore- vání, opět a opět záklaáaí pozorování naši být základem všehe uměleckého nazírání, které g dětmi podnikáme. Nesmíme nikdy peaštět ^e zřetele, ze pro dítě nejde o pojem, podstatu a dějiny umění, nýbrž výhradně o jednotlivé díle umělecké, nejvýš 
o jednetliveap pevně narýsovanou postava umělce.
Sdělovat mínění a názory o umění je přímé hříchem a^Šcela lhostejno, děje^li se tak ve smyslu takzvaného stapšího nebo takzvaného moderního směru. Je přirozenép še u&tel, zaujatý pro ta nebo ona strana, nepřinese požehnání. ^Xásadu, aby se Mstávalo a jednotlivého díla uměleckého, nutno v praxi spíše přepínatg nebo? toho právě* se obecenstva nedostává. My jsme spise nakloněni přelétati historickým nebo kritickým zrakem celé epochy § takzvaně směry šmahem zavrhovat ' nebo velebit, než pozorovat zevrubně jednotlivé dílo umělecké ! á dojem jeho si uvědomit. '3&řoto jsou dějiny umění ve škole, kde nemohou spěší vat na vlastní zkušenosti dítěte p přímo škodlivé .Měly by byt přísně sa^ pevězeny. Kde se vyskytují, patří většinou do obora jemnější , a také-drsnější komiky. Zejména v dívčích školách. Ubohé dítě/, když školu, mělo již všechno a nem&že se již ,e zcela 'nic srdečně' zajímatp nebo? srdce, na němž záleží, se ničemu nenaučilo. ' / ,Ternu však - nesmí být rozuměno tak, jakoby cit měl být ještě zvláště rozechvi ván. Nebylb by niĉ  zvrácenějšího, než nějaká

í



\

Citová mohutnost, kolík jí dítě mág probudí a# dostatečně pouhým návodem & ponořování.s&#4=
Hlověk n#případn# aáa n# kritizování, tento Musný návyk, kte- 
s#m g@ ps^jovuj# polovzdělání a. surovost citu našeho průměr
ného ébecenstv^. Povstává s ask^liviny, která se vyvíjí v 
hs§aadň#§h skupeních polovzdělanců. ^dr^vé dítě necítí potře
bu kritiky. Chce prožijt e . Tato Mohutnost srdce musí být vy
víjen. OSitel g# nepotřebuje pranic namáhat, aby potlačil , 
kritické záchvaty, kde by se §aád již ^ jednotlivého dítěte 
objevily. Ale jestliže by salenl sám ve své"' nygli nejslabší 
M&loaaogt ke kritizování, musí tento plevel vytrhat a kořeny, 
než g@ M Í  opovážit přistoupit k obranu.
Vůbec učitel projevuj mínění nebo vyzývej k projevení mínění e@ možno nejméně.
Dítě a# něí prožívat. Shn^ ke kritice a, k peolondhání kritik 
zničila v našem atoletí bezprostřední radost ze všech velkých 
ziévů waění v srdcích milionů a milionů. Cílem nměleekého na- 

 ̂ zírání je náyyk podrobně a vytrvale ponocovat a buzení 
. nikoli-sdělovat a osvojovat si,vědění. Jako všude, je 
i zde jen prostředkem k účelný nikoli účelem gamo sobě. Mělo 
by,se. pokud se jeví nutným, hleděti na ně jako na nšoo samo- 
gřejmebOa jako na prostý předpoklady o němž dála netřeba se 
šířit. Vědění % jehož g,@ neučíme užívat, nebo kterého vůbec 
nemůžeme užívat, je ve věcech uměleckých přímo zbytečné, ja- 

' k@ všude a často přímo škodlivé^ neboě, jsouc samo neplodnou 
^věcí,/má snahu činiti neplodným, a to hlavně vědění naučené,
- ne vlastní urací gíekané. 0@ jeví se potřebným vědět a znát , 
při napínání na dílo umělecké, mělo bý být stále vyvíjeno,, 
nikdy sdělováno. Dítě musí se svého věděni gamo dopracovat, 
své pohnání prožít, hebot jen tehdy bude v něm a g něho plod
ně působit.

Leccos nám tu zazní hodně radikalistioky a násilně a proto na prv
ní pohled možná i nepřijatelně. Ale paradoxně se nám právě proto 
řada našich , problémů ukáže g docela jiného úhlu pohledu než bývá-, 
me uvykli., A najednou jakoby byly jarnější.

Tak především toto§ v uplynulém období se celá výchovná 
práce n nás zaměřovala právě opačně, než žádá Liohtwark - na vy
tváření stanovisek, názorů, na jejich zásadovost a dokonce nesmi
řitelnost, na obezřetné, důsledné i nesmlouvavé dělení všeho na 
čerhé a bílé, na přípustné a nepřípustné atd. atd. Důsledky toho
to postoje jsou v našem dnešním životě dobře patrné na'každém kro
ku. Vytváření názorů a stanovisek každého ke všemu, vysoce kvali
fikovaného odborníka stejné jako tnv. Sprostého člověka**, který 
s danou .'věcí přlehásí prvně do styku a uplatňuje svoje právo

citu,
věděni



kritiky někdy i zásadně vyjádři#)^ t# vy^
wlale aitna^ip kdy kašé# mlnví d@ všeh# a, nejednw a^ašgtví hla^ 
sú ne#db@#ný^h petlačí edbemép edbe^nest p^ee je pak defesmevá^ 
saa ve jméma téte špatně peehepené demeksatiěnesti^ Ť@ je jedna 
stránka vě#i. Ds^á je speaifioká pg@ nmění ^ ta je ehayakteyise^ 
vána enšmi debře snámými a časté přetřásanými jevyp kAy si nevaděn 
lanei a pelevndělánei esebnji p̂ gáve ^deělápaent si^ na púvedee 
i šiřitele a@deMÍh@ zrnění oa. ke křitiáe a k peslewbání kri
tik gniěila v 3̂ §em steletí begp^estřední ^adest se věeeh velkýeb 
ajevú v s^deieh mili^ú^ . Tat@ Lieht^skeva sleva j^n dnes beh^ 
šel a^nální . ehn% ke k^itisevánívgala mneba lidem pekesm před

na ně p@di^at§ eb^ pestnpně a bes 
saújeti p^enikat k pedstatě vě^ig v klidn a bese-snahy yyehle a 
pehetevě ^aanjment stanevi^e^ a bea peknsú shltnent dějianen eta=- 
pn výveje. r^Jake všndep je i áde vědění jen psřestředkem účeln^ ni- 
keli účelem sama @ sobě."



Jak vznikla úprava Pohádky o dvou d 
 ̂ Hana B u d í n s k á

Jako ve většině případů soubot^vé samoobsluhy.' Neměli js%e 
s loůtkářským souborem Ústředního domu pionýrů a mládeže.Julia 
Fučíka v Praze co hrát (věčný problém!) a když tedy nebyl žádný 

' v^§áhý longkový text, bylo nutno jej vytvořit. Ve Zlatém máji 
ásem. našla pohádku,Z.k. Slabého, která mě upoutala svým vtipem, 
výtvarnou fantasii a hravostí. Zdálo se mi, že dvě která jsou 
obvili obyčejnými písmenky, za chvíli se g nich stanou kola u auta,
^ Pak se třeba Base směni v brýle pro dědečka <= že taková dvě d 
ásob jako stvořená pro loutkové divadlo, které jak se říká také 
odjakživa "dělá z ničeho bůhvíco". Dovedla jsem si ta dvě d doce
la dobře představit jako plošné loutky, vystřižené třeba z pružném 
ho molitanu, takže se budou moci všelijak natahovat a kroutit a 
k ledačemu i připíchnout špendlíkem (jako třeba zrovna k tomu autu).

Síkala jsem si, že by z té pohádky mohla být docela hezká 
podívaná, že však s^mótný příběh není dost únosný pro dramatizaci 

ýV běžném slova smyslu - že zkrátka z tohoto tématu nebude žádná 
velká hra, že je to vlastně spíš jenom takové "povídáni - vymýšle
ní". Ano - co to udělat jako pohádku, kterou si přímo před zraky 
diváků na scéně vymýšlí a divákům hned také vypráví živý herec?
A když to bude děvče, proč mu nedat jako protihráče kluka, který 
mu v duchu přísloví "co se škádlivá, rádo se mívá" bude příběh 
zamotávat a provádět mú v něm schválnosti?

Látka sama nemá vlastně žádný výrazný dramatický konflikt 
- což vyzískat konflikt ze vztahu těchto dvou živých herců, z to
ho, jak budou jednat, jak budou pohádku vymýšlet a vyprávět, %ak 
bude jeden druhého chtít vyvést z míry? Myslím, že to byl šťastný 
nápad. Jakmile jsem s textem pohádky začala pracovat, vycházel ml 
z něj dialog obou postav zoela přirozeně, bez jakýchkoli velkých 
úprav, (gen konec pohádky jsme musela vyřešit trochu jinak; původ
ní pohádka konči najednou z ničeho nic téměř uprostřed slova.)

Vhodný text je jen jeden předpoklad pro dobrý výsledek 
inscenace. Před námi síál další úkol - jak uvést text v život na 
jevišti, aby to byla veselá podívaná pro děti, plná loutkářsk# 
fantazie, ve které loutky, přestože většinou mlčí, budou taft pře
ce jenom "hlavni slovo". Protože i z původního textu je jasné, že





gnám&mmn j i@ími silnici pr# ant#g které regtáěeli přím# před ara^ 
ky diváká.

Fřipevnování #.k antn jsme vyřešili p# dlouhém přemýšlení 
d##ela jednoAnše. Na antn̂  vyři^ntém z aolítanové plenyg byly v 
nísteoh pr# kola přlSity velké patentky. Xažáé opravdové ^-na drá
tě věděné měl# svéh# dvojníka bez a dmh#H částí patentky
ve svém tstředn. Fak byl# nš lehké nenápadně vyměnit opravdová # 
za náhs^dn a připnut je při hře k antÉ na #dvrá#ené straně #d'- 
diyáka. T#téš^§r#veál# i a náhradon hodin a značky Zákaz zastave
ní g které byly #b#jí také z molitane - pružnější materiál a# lép# 
a ryehleji patentkami přepínal i odepínal. Brýle a kl#b#nk pr# dě- 
dn byly také z aolitann - připi#h#vali jam# je dědečkovi na hlam 
obyčejnými Špendlíky o Zrovna ták písmena z nápim B§TY z výkladna 
a betami g která byla jen leh## přlohyeena na čtver@#vý karton g 
knlison #b#h#dn špendlíkem^ takže stačil# Šknbnont v#dl@ím drátem 
a písmena "seskočila a nápisn".

Lentkevé role v tét@ hře ,jg#n všeehny poměrně jedneánehé 
a nenáročné a je ji#h mn#h#. Fr#t@ je hra jak# stvořena pr# l@nt- 
kář^ýkrenžek starší A. dětí g kde nejson ještě vSiehni stejně d#<=.
bří loHtkoheroig ale každý z niáh má @hsí gi zahrát. Pohádka je 
však náročná na hereeké výkony #b#n živýwh her #4. Mnsí být na seé— 
ně prostí a přirozeníg mpontat dětské @b$eeastv&, a zároveň přivá
dět jejieh nájem a pezemést nenstále k loHtkámp k tonn̂  e# se dě— 
je na soéněo Fr#t# zde mnsí být nenstálý vzájemný vztah mezi nimi . 
a lontkami á rekvizitami. Eiví heroina lomtky á naopak angi neustá
le živě reagovala

Spád eelé p#há'dky by měl být velmi ryehlý-, a svižný, -někte
ré, pohybové ak#@ (výměny k#l ap#d.) bnde třeba pečlivě naevičitg 
aby přesně vyšly na seéně. §el#n M*íčkn je a#Žné odehrát za jedním, 
skládá#ÍH parwánkem sé dvěma obyčejnými židlemi. l#ntkyg rekvizi
ty i knlisy se vejdon d# jediného většího knfmg takže geénkn mů— 
že hrát každý g#nb#r-&dek@li i kdykoli^ Nezbývá tedy, než popřát . 
kašdémng kd# se # t# peknsíg hodně zdám a věřitg Že se p#atn.pem 
časn @ těeht# p#knse#h ně#@ dozvíme.

\
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