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V O D A N A M LÝ N
Èeho se vám nedostávalo na letoní DS?
Spánku.
Klára tobogánka
Césara.

Kleopatra

Vùbec nièeho. Jsem pøekvapená ...jela
jsem s netrpìlivostí a oèekáváním a stranì se

mi tady vechno naplnilo, protoe vechno bylo.
Vèetnì obrázkù v Deníku, jak je dìlaný èasopis,
jak se dìti snaily, jak lektoøi vedou semináøe, jak
lektorský sbor pøi besedách povídá... vechno se
mi líbilo.
Darina Martinovská
Já jsem tu od vèerejího veèera a mám

jedinou drobnou výtku, el jsem spát hladový.
anonym
Hudradla se mi nedostává.

Irena
Koupání, stínu, èasu, vody... . Hudby,
muziky... moná dnení koncert to zachrání.
anonym
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To je na mì stranì sloitá otázka.
anonym
Na letoní Dìtské scénì mnì scházela
dvakrát delí noc. A taky o pùl hodiny delí
diskusní klub, aby se mohla rozvinout debata.
Myslím, e to je výborný systém, kdy se debatuje
napøed v semináøi...ale chápu, e je to vechno
nabité.
Milo
Detì, bouøky, hromy , blesky, prostì
straného napìtí, které tady vùbec nebylo. Ve
vem vudy.
Yvona Èermáková
Na nic si nevzpomínám. Snídanì.
Eva Machková
Tomáe Doleala a dalích pøátel, kteøí
tu nejsou. Ale nejvíce mi chybìla Dana Svozilová
Honza Karaffa
Já jsem byla velice spokojená skoro se
vím... nemùu øíct, e bych byla s nìèím
nespokojená. Myslím, e je to zorganizované
velice dobøe, navíc jsem starý bard a vím, kam
mám jít, kde mám být a tak, take si dovedu zaøídit,

BYSTØINY A PEØEJE
Dílna DC  Hudba v divadelním
pøedstavení  Petra Svozilová (ateliér
dramatické výchovy Divadelní fakulty
JAMU Brno)

Hned v úvodu celé dílny, na kterou ve
støedu ráno pøilo do budovy ZU na námìstí 10
dìtí ze souborù, zaèala Petra Svozilová klást
otázky zjiovací i doplòovací. Jste tady? Proè jste
sem pøili? Chtìli jste pøijít sami? Øekl vám to
vedoucí? Máte rádi hudbu a zpìv? Co myslíte, e
se tu bude dít?
Pøed prostým výètem a popisem
jednotlivých cvièení si neodpustím tuto poznámku.
Celé dopoledne bylo perfektnì pøipraveno, ale
mìlo nìco navíc. Petra, která zjevnì vìdìla, kam
chce dìti na konci dílny dovést, se neupnula ke
svému plánu a nedrela se jej zuby nehty.
Reagovala bystøe a instinktivnì na velmi unavené
dìti. Celou první polovinu dílny zcela zmìnila, tak
dlouho hledala styèný bod mezi ní a dìtmi, a jej
nala, s dìtmi se potkala a nakonec jim pøedala,
co si pøedsevzala. Moná to nebylo úplnì ve, ale
jistì toho bylo víc, ne by byly dìti ochotny
pøijmout, kdyby Petra nekompromisnì trvala na
své pøípravì.
Na vechny otázky pokládané v úvodu
odpovídaly dìti spontánnì, aèkoliv (nutno
podotknout) nìkteøí tvrdili, e rozhodnì zpívat
nebudou. Po ji zmínìných pokusech o realizaci
naplánovaného, si vichni vyslechli ètyøi asi

co potøebuju. Dostalo se mi názorù lidí, kterých si
velice váím.
Hana Mocková
Pokud bychom chtìli nìco vylepovat,
dalo by se uvaovat o vìtím programu na sblíení
dìtí a vech tìch lidí, kteøí to dìlají.
Míla
Já jsem pomìrnì spokojená tím, e
jsme mohli pobýt více dní. e to není jen pøijet,
odehrát a odjet. Jsem spokojená, e dìti mìly svùj
veèer, take navázaly pøátelství a lásky, a jsem
spokojená s formou diskuse s porotou. Zdálo se
mi málo pozvaných dìtí na dopoledních
pøedstaveních. Vzpomínám, jak se hrálo pøed
plnými sály a bylo to o moc lepí. Taky bych
ocenila pøedem nabídku malých sálkù na hraní.
Irena Konývková
Sakra...... Já nevím. Já jsem spokojen.
Velmi spokojen. Jedinì snad to mi vadí, e
recitátoøi tady nezùstávají a do konce.
Joná
aktivit.

Trochu oddechu od tìch intelektuálních
anonym

dvouminutové ukázky. lo o inspirativní skladby
filmové hudby Michaela Nymana. Úkolem dìtí bylo
zapsat vechny asociace, které jim hudba evokuje.
Následoval rozbor jednotlivých skladeb na základì
zapsaných poznámek. Usezené dìti celkem
ochotnì uvítaly rozhýbání za zvukù bubnù, a kdy
jim byly nabídnuty rytmické nástroje, za jejich
zvuku improvizovala lektorka na klavír, zaujetí dìtí
se stalo viditelným a nakalivým. Kadý ze èlenù
skupiny, sloené ze ètyø asi ètrnáctiletých dívek a
esti desetiletých dìtí, se pøedstavil jménem do
rytmu bubnù, dokonce i dalí instrukce dìti
dostávaly od lektorky v rytmu bong. To dìti
aktivizovalo pro dalí práci. Od této chvíle
spolupracovaly velmi dobøe.
Opìt se vichni navrátili k ji
rozebraným skladbám a vybrali si podle libosti
jednu, na které by chtìli dále pracovat. Vznikly
tak ètyøi dvou a tøíèlenné skupinky, jejich úkolem
bylo vytvoøit hrou beze slov situaci, je by
odpovídala sdìlení hudby. Podmínkou bylo, aby
byly schopni scénku nìkolikrát pøesnì zopakovat.
Vechny skupiny si navzájem pøedvedly své
scénky a pojmenovaly si je navzájem, pak je opìt
zahrály, ale do hudby, a snaily se pojmenovat,
k jakému posunu v jejich vnímání hudba pøispìla.
Do tøetice dìti sehrály svoje výstupy do zcela
odliné skladby a opìt hledaly a pojmenovávaly,
jak se zmìnil charakter jejich sdìlení. Tak tedy
dolo k tomu, e scénka nazvaná Stavba pyramidy
byla pøejmenována na Namáhavá a otrocká
stavba pyramidy, a nakonec její název znìl
Komedie o stavbì domu èi Mravenci. Dìti velmi
objevnì pojmenovaly, e hudba v inscenaci
posiluje nebo zcela mìní významy sdìlení. Jetì
pøed pøestávkou si vyslechly od své lektory, na
které v tuto chvíli ji visely oèima, krátkou promluvu
o dalích prostøedcích utváøení misanscén.
Druhý blok práce byl zahájen spoleènou
èetbou dvou Tolkienových verù:
Kam do daleka
cesta vás moøí
proudí si øeka
hvìzdy u hoøí
kam s tìmi ranci ?
Smutek vás chytá
elf s pannou v tanci
poutníka vítá.

To nemùu øíct.
Více jídla pro dìti.

anonym
anonym

Aby to bylo delí. Krátká doba, jetì
bychom zùstali.
Jitka
Hroznì moc to rychle letí a já vùbec
nevím, co je za dny.
anonym
Mùj soubor mi tu scházel. Byla bych
ráda, kdyby vidìli to, co dìlají ty ostatní.
Dana áková
patné nálady.

anonym

Èas na to dojít si na koupalitì.
anonym
Èas na to, aby èlovìk mohl vechno
vstøebat. Valilo se jedno za druhým... ale je dobøe,
e to tak bylo.
Martina Longinová

Propal ubrus
jenom smìle
vylej mlíko ve spíi
kosti vysyp u postele
víno flákni do díí
álky házej do hmodíøe
pak je roztluè palicí
kdy nestaèí na talíøe
koulej s nimi svìtnicí.
Úkol vytvoøit píseò dìti ponìkud zarazil,
ale Petra jim nabídla pomocnou ruku. Pro texty
spoleènì hledali jejich náladu a tempo, ve kterém
by píseò mìla znít, potom vybírali z pìti rytmických
doprovodù, nahraných na CD nosièi, dále se shodli
na tóninì, ve které se bude jejich skladba hrát
(opìt se uplatnila lektorèina schopnost klavírní
improvizace), a nakonec se vìtina dìtí odvánì
pustila do pokusù sloit melodii písnì. Zpívaly do
pøipraveného mikrofonu a znìlo to opravdu dobøe,
za doprovodu rytmických nástrojù. Na vokály se
ji nedostalo, nìkteøí hudebníci museli konèit
pøesnì na èas, a tak pøiel poslední úkol. Vytvoøte
svou vlastní píseò. Nìkterá ze starích dìvèat
umìla hrát na klavír, ostatní skládali text a tvoøili.
Zajímal-li by nìkoho text vzniklé písnì,
doporuèuji kadému z hloubavých ètenáøù, aby se
pozornì zaèetl do stránek Tobogánu.
Zaznamenal Zdenìk Remorkér
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BYSTØINY A PEØEJE
Semináø B - improvizace

Rozhovor s lektorkou dìtské dílny DC
Petrou Svozilovou
Liily se od sebe nìjak jednotlivé dny tvého
semináøe?
Nijak zvlá, v zásadì se mìnila jen
struktura a poøadí jednotlivých cvièení.
Co ty a muzika? Jak spolu ladíte?
Zpívám ve tøech hudebních skupinách,
jedna je taneèní, druhá funk-soul a tøetí skupina
se zabývá autorskou tvorbou.
Které z tìchto hudebních oblastí se vìnuje
nejradìji?
Kadá kapela má svou tváø i svou
atmosféru. Ani jedna mi nestaèí, aby naplnila mou
dui. V jedné se mohu vyøádit a ta druhá zas chytá
za srdce.
Jak se pøipravuje na dílnu, jako byla tato?
Pøipravím si strukturu,ale zároveò si
nachystám záloní ko cvièení a nápadù. Musím
mít pocit, e mám pøipraveno nìco navíc, kdyby
to nefungovalo. Pak u je to jen o naslouchání, a
kdy nevím, tak se seminaristù zeptám, co by je
bavilo. Je to o tvoøivosti. Tvorba nemùe být úkol.
Musí se vytvoøit prostor, aby to zaèalo bublat a lidi
bavit.

Cvak.Brbrbrbrbrbr.....uááááááááá
áááááá á.....ííííí......nenenenene.....áááááá
áááááá.......ííííííí......uaaaaauuu .....áááááá
.......uf! Dvì horské dráhy, narvané lidmi, se
rozjídìjí, nabírají rychlost, øítí se do zatáèek,
vrcholù, dolíèkù a nakonec pomalouèku pøistávají
na zemi, uprostøed Malého sálu Mìstského úøadu
v Trutnovì. Ozývá se francouzská pochvala, èeský
smích a tlumoèená pøipomínka: Pracujte
s imaginací, respektujte navozenou pøedstavu,
jinak dostanete trestné body! Semináø B, vedený
francouzskou lektorkou Sandrou Tittoni za
stateèného pøekladu Andrey Hanzálkové,
postupuje dále. Vznikají fotky z veèírkù, probíhá
pøekákový bìh s podlým nièením soupeøù,
odehrávají se pøíbìhy vypravìèe, na které skupina
reaguje jako jeden mu, jedna ena (chudák
Jimmy mìl svou poslední anci... a zase nic),
pøíbìhy o blechách v koichu èerného psa èi
tramvajaèky Aneky a jejího èerného dne.
Lektorka chvílemi místo vysvìtlování hraje 2 a 3
postavy najednou a nikdo ani nedutá. A pak
následuje smr otázek a pøipomínek k vlastním
improvizacím: Jsme moc sloití a moc to
komplikujeme... improvizace má svá pravidla!...
hrajte jen jeden pøíbìh a dejte si na nìj èas...
reagujte víc vizuálnì, ne slovy.... je tìké neutíkat
pøíbìhu... Øeí se otázky ilustrace a improvizace,
cesty ke cvièení schopnosti improvizovat a
neodbourávat se navzájem, poslouchat se.
Skupina se postupnì vyvíjí ve schopnosti
vzájemného naslouchání a spoleèné práce a
nakonec vichni odcházejí docela spokojeni s tím,
kam se bìhem dopoledne dostali.
Dokonce i na horskou dráhu!
Zapsala Petra potápka

Dìje se v dramatické výchovì v souèasnosti
nìco, co ti pøipadá opravdu zajímavé?
O tomto víkendu byla ukonèena jednání
mezi katedrami výchovné dramatiky na JAMU a
DAMU a Ministerstvem kolství o zavedení osnov
dramatické výchovy na základních kolách a
gymnáziích. Byl vytýèen obsah a kompetence,
které se smìøují více k divadlu, jak tomu bylo døíve.
Spatøuji v tom urèitý posun, nebo døíve bylo za
dramatickou výchovu povaováno vechno, co
mìlo osobnostní rozmìr. Dramatická výchova se
zøetelnìji vymezuje od pøíbuzných oborù.
Jakou má ráda vodu?
Prùzraènou, ve které se láme svìtlo a
kdy je v ní èlovìk dlouho, tak mu není zima.
Ptal se Zdenìk Remorkér

Pøekvapilo vás nìco na pøedstaveních, která
jste tady vidìla?
Já jsem nikdy pøedtím nevidìla poezii
na scénì  reírovanou poezii jako pøedstavení.
Samozøejmì jsou vìci, které se mi líbí více, jiné
ménì. To je normální.
V èem je tìitì vaí práce doma ve Francii?
Pracuji s dìtmi ve tøídách, kde bìhem
kolního vyuèování na základì poadavkù uèitele
urèitý poèet hodin vedu dìtskou dílnu. Obsahem
práce jsou improvizaèní cvièení a cílem je dát
dìtem chu k divadlu. V dílnách dìti vytváøejí
pøíbìh prostøednictvím hry. Vdy je pøítomen uèitel,
který dìlá paralelní práci, kdy dìti do pracovního
seitu hodnotí hodinu a divadelní pøedstavení,
které pak uvidí.
To je souèástí dílny?
Ano. Dílna je moje práce a s ní souvisí
divadelní pøedstavení. Vìtinou v dílnì vycházíme
z mylenky divadelního pøedstavení, na které se
dìti pùjdou podívat. I kdy ho jetì nevidìly,
zaèneme dílnou, a po nìm pracujeme na tom, co
vidìly a co mají chu k tomuto pøíbìhu øíct.
Poslední otázka: máte ráda vodu a jakou?
Miluju Støedozemní moøe.
Dìkuji a pøeji hezký den!

Rozhovor s tlumoènicí Andreou
Hanzálkovou
Byla jste u nìkdy na obdobné akci?
Ne.

Jak ses dostala k divadlu a dramatické
výchovì?
Chodila jsem od 1. tøídy do PIRKA
v Brnì, na støední kole jsem maturovala
z dramatické výchovy, a po absolvování Ateliéru
dramatické výchovy na DiFa JAMU v Brnì studuji
doktorandské studium.
Jaké je téma tvé disertaèní práce?
Dramatický proces tematizace a
symbolizace. V podstatì jde o umìní odeèítat
témata, která skupina nabízí, a vztáhnout je do
konkrétní práce.

festivalu v Grenoblu, kde jsem ovem nikdy
nebyla. Ale jsou nìkteré divadelní skupiny, které
pracují s dìtmi  profesionální herci pracují
s dìtmi.

A jaké jsou vae dojmy?
Je to pro mì nová a zajímavá
zkuenost.

Z TÙNÍ A HLUBIN
Rozhovor se Sandrou Tittoni za vydatné
pomoci tlumoènice Andrey Hanzálkové
Jak se vám líbí Trutnov?
Já jsem zatím poznala v Èeské
republice jenom Prahu. Tady je to velice odliné
od Prahy, ale líbí se mi, e nás po ránu budí ptáci.

Pøekvapilo vás nìco na semináøích?
Tak to ani ne. Já jsem o tom nemìla
moc informací, a tak jsem si nic nepøedstavovala.
Take jsem vechno brala, jak to pøicházelo.
A myslíte, e je nìco, co se vám zapsalo do
pamìti a na co budete v budoucnu vzpomínat?
V kadém pøípadì jsme mìli dobrou
skupinu, rozumìli jsme si a vytvoøilo se hezké
prostøedí. Take asi na tohle.
Petra potápka

Mìla jste u èas se projít?
Zatím jenom po restauracích.
Vidìla jste nìjaká pøedstavení na Dìtské
scénì?
Ano, vechna.
A odliuje se nìjak èeské dìtské divadlo od
francouzského?
My vlastnì nemáme dìtské pøehlídky
s takovými prostøedky, jak je tomu tady v Trutnovì,
i kdy vèera mi Jaroslav Provazník vyprávìl o
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Rozhovor s Danou Jandovou a Danou
ákovou, lektorkami dìtského
diskusního klubu

NA SOUTOKU
záznam z veøejné diskuse o inscenacích souboru 5. bloku
Pøedstavení bylo dnes sice pouze jedno,
ale potokù se v soutok spojilo více. K pøedstavení
Japonských pohádek se toti vyjadøovaly vechny
seminární skupiny (a na semináø A, který
v poledne svou èinnost ukonèil).

Japonské pohádky  Ty-já-tr (CO?!), DDM
Praha 7

Jak se vám líbí na letoní DS?
Dana : V Trutnovì jsem poprvé, na
Dìtské scénì jsem byla naposledy pøed pìti, esti
lety. Pokaé vidím nìco nového, získávám nové
zkuenosti pøi práci v dílnì. Mám teï monost vidìt
to trochu z jiného úhlu. Pomáhá mi to srovnat si
vìci v hlavì.
Dana J: Mnì se tu líbí atmosféra. Mám
pocit, e to je pøehlídka, která je úasnì uvolnìná.
Není tu ta upocená atmosféra typu honem honem.
Je pro mì hodnì pracovní. Zajímavá nová
zkuenost pøi práci s dìtmi.
Jak se vám pracuje v dìtském diskusním
klubu?
Dana J: Já jsem si nedovedla pøedstavit,
e to bude tak nároèné. Pokadé je to jiné. Záleí
to tøeba na vìkové kategorii dìtí. Nìkdy jsem
spokojená a nìkdy si zoufám. Mám smíené
pocity. Nìkdy se ta reflexe nemùe dát dìtem
"natvrdo". Take se èlovìk snaí je dovést k tomu,
e v pøedstavení nìjaký problém mùe být. Je to
nároèné pro dìti (jsou tøeba hodnì unavené ) i
pro nás. Snaíme se hlavnì navázat kontakt tak,
aby nedolo ke køivdì. Opravdu jsem takovou
nároènost neèekala.
Dana : Ani já jsem si nedovedla
pøedstavit, co vlastnì tu budu dìlat a den ode dne
je to lepí. Nabírám zkuenosti. Není cílem otrávit
dìtem ivot, protoe za spoustu vìcí nemùou.
Co vás potìilo na dìtském diskusním
klubu?
Dana : Mìla jsem strach, e vechno
budeme muset z dìtí dolovat. A ony dìti dovedou
docela trefnì diskutovat o vìcech, které si øíkali
dospìlí. Umí pøesnì formulovat. To mì velice tìí.
Dana J: Potìilo mì, jak se ke mnì dìti
velice pøátelsky hlásí, i kdy se potkáme pak
pozdìji. Take mám pocit, e jsme k nìèemu
opravdu spoleènì doli.
Jakou máte rády vodu a proè?
Dana J: Je to rùzné, teï bych asi øekla,
e studenou (smích). Ale jindy slanou a teplou.
Dana : Já bych se ráda vidìla na lodi.
Vodu mám radìji chladnìjí. Hlavnì po ránu,
abych se probudila.
vodomìrka a kosatnice

Potok první  informace vedoucí souboru
Radky Tesárkové:
V pøedstavení hrají dìti ze 2.  7. tøídy
základní koly. Èást souboru pracuje prvním
rokem. Zaèali jsme ètením pohádek, které jsme
pøekládali z angliètiny. Nejdøíve byly pohádky 4,
do inscenace zbyly 2. Celou práci vedl japonský
reisér.
Potok druhý  námìty semináøe B:
Zaujal nás scénický prostor, ale není
zdùvodnìný. Funguje jen nìkdy, napø. v pøípadì
støetu démonù a vesnièanù. Bylo zapojeno hodnì
dìtí a to je dobøe. Hudba byla kvalitní. Pøedloha
byla neobvyklá  ale proè tyhle dvì pohádky?
Objevily se dobré nápady ( napø. stínohra), ale
nebyly maximálnì vyuity. Rekvizity nebyly
sjednoceny  nìkteré byly imaginární a jiné reálné,
pùsobilo to nesourodì. Japonská stylizace byla
malá. Nìkteré dìti vypadávaly z rolí.
Potok tøetí  námìty semináøe C:
Pøedstavení nebylo èisté  ani èeské, ani
japonské. Ve se prolíná dohromady. Hudba,
pohyb, pouité prostøedky. Pøíbìh byl
demonstrován, nepovedlo se vyjádøit vztahy, zaít
a proít je.
Potok ètvrtý  námìty semináøe D:
Dìtí hrálo sice hodnì, ale nebyly
zapojeny v tahu pøíbìhu. Nabízí se otázka: jak
velká èást inscenace odpovídala japonskému stylu
a jak velká evropskému? Nevíme sice, jak hodnì
se soubor vìnoval Japonsku, ale i my tuíme, e
nìkteré detaily jsou spojeny s rituály, které mají
svùj pøesný symbolický význam (napø. èelenka je
spojena se symbolickými rituály, ale tady znamená
jen kus odìvu). Nìkteré stylizované pohyby byly
velmi krásné, ale nebylo jasné, do jaké míry se
hledal význam gest a symbolù.
(komentáø vedoucí: Nori byl okouzlen nápady,
které dìti vkládaly do jeho pøedstav. Vechno se
tak promíchalo.)

moné èíst: démoni vybili vesnici  vèetnì Momo
Tara a jeho rodièù, pak vlezli do broskve, ale Momo
Taro se neèekanì vrátí a zaène s nimi bojovat.
Tak to ale urèitì nebylo myleno.) Postavy nebyly
pøesnì motivovány. Rozdìlení na více hracích
prostorù fungovalo jenom nìkdy. Z toho veho
vyplývá základní otázka: o èem se mìlo hrát?
Klokot vody na soutoku:
V pøípadì první pohádky se pøenáel
pøíbìh, ale ne jeho význam. Tak byla látka
zplotìna a pøi jejím ètení vznikly nejasnosti.
Stylizace fungovala v pøípadì hudby a
pohybu.
V Japonsku hraje hudba velkou úlohu a
mùe zastupovat i postavu, tady tomu tak ale
nebylo.
Jazyková stránka byla také neujasnìna
(poznámky typu: Blbý, co? byly z jiného svìta).
Nabízí se proto otázka, do jaké míry existuje
textový scénáø inscenace, zda dìti nemìly pøíli
velkou volnost v jazykovém projevu.
(komentáø vedoucí: Od pøekladu jsme se pøes
etudy dopracovali k textu, který se fixoval.
V souèasné dobì ale dìti pouívají i slova, která
ve scénáøi nejsou.)
Dìti hrají vdy jenom èást role urèité
postavy. Znají ji celou? Proè si role pøedávají?
(komentáø vedoucí: Je to tafeta, aby mìl kadý
anci zahrát si kousek.)
Pøedávání rolí ale nìco znamená. Nabízí
významy.
(komentáø vedoucí: Je to pedagogický zámìr, ne
divadelní.)
Dívka, která obstarávala projekci na
meotaru, pùsobila ruivì.
(komentáø vedoucí: Dosud to nikdy nedìlala.
Zastupovala nemocného èlena souboru, proto to
bylo tolik vidìt.)
Mìli jsme si vimnout lodièky na stropì
nebo ne?
(komentáø vedoucí: Ano, mìli.)
Vìtina divákù si jí vùbec nevimla. To byla koda.
Symbolù bylo opravdu pøíli mnoho. Ty
se mísily mezi sebou. To nám znemoòovalo ètení
pro nás u tak obtínì èitelných japonských
pohádek.
Ne byla diskuse zcela dokonèena, byli
její úèastníci vyzváni k tomu, aby se vyjádøili k její
podobì. Z názorù seminaristù vyplynulo, e se
tento model debat osvìdèil, a byl shledán
funkèním. I lektorský sbor se vyjádøil, e se mu
dobøe spolupracovalo nejen mezi sebou, ale i se
seminaristy.
Budi tedy poslední vìtou rubriky na
soutoku tato:
Konec dobrý, vechno dobré! astnou
cestu zpìt k vaim øíèkám, potokùm, rybníkùm a
tùòkám.
kosatnice Iva

Potok pátý  názory lektorského sboru:
Látka byla zajímavá a táhla. Tvar byl pøíli
komplikovaný. Pøínosné bylo støídání dìtí v rolích.
Látka vak byla zpracována bez ohledu na
archetypální a kulturní souvislosti, a to je koda.
První pohádka pùsobila morbidnì. Kdyby byla
zpracována v japonském duchu, vyznívalo by to
úplnì jinak (jezevec má pro Japonce urèitì jiný
význam). Pøedstavení chybìl øád v pouití
výrazových prostøedkù. Úvod byl nastolen
realisticky, dalí vstupy byly stylizované. Nebylo
jasné, kudy se pøíbìh bude dál ubírat. Pøitom
vznikalo hodnì zajímavých obrazù, ale jejich
propojením nevznikal logický celek (napø. bylo
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spláchnuto
Pøedstavení Naa Divá Bára:

Byla vidìt chu, s jakou to úèinkující
hráli. Hezký zpìv a bezvadná znalost náøeèí. Dobøe
do toho prostøedí zapadají kostýmy. Oceòuji, e tam
je ivá hudba (nahrávka by tam nesedla), Divá Bára
by mohla mít troku zvýraznìné oèi.
P.S.: Mìjte se vichni krásnì!
Krabík
Pøedstavení O lakomé Barce

Známý pøíbìh byl zajímavì ztvárnìn.
Dobrý nápad pouití loutek a kulis. Pár vtipkù mi
pøipadalo zbyteèných (bylo jich tam a moc). Bylo
hezké, e to holky hrály s chutí.
Krabík
Pøedstavení kola roku 1902

Podle mého názoru jsou to mladí,
ikovné dìti. V pøedstavení sice byly chybièky a
mení výpadky pamìti (to se stává úplnì vem, tak
si z toho nic nedìlejte). Ale mohli byste to hrát
pøesvìdèivìji. Pøeju vám hodnì tìstí.
Krabík
Pøedstavení Japonské pohádky:

písnì.

Dobré masky, hezky udìlané, pìkné
???

Pùsobivé pøedstavení, hezky provedená
scéna, pìkné kostýmy, no prostì fajn. Akorát mám
jednu výhradu k textu, a to hrubé výrazy. Jinak to
bylo fajn.
Krabík
Bylo to hezký, víc to první. Líbily se mi
masky. Holky hrály kluky, i kdy mìli tolik klukù.
Líbilo se mi, jak se støídali. Bylo to hezky
jednoduchý, hezky mluvili. Hezký byl hrnec
s noièkama.
dramaák z Horního Marova

Hudební dílna:

No... ehm... jak bychom...Prostì... bylo to
boí. Teèka.
Akce+hudba = divadlo. Teèka.

Aïa a Mary z Èerva Ovanohy
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zkapalnìní
náhodných úèastníkù Dìtské scény.

Luboe ze souboru Dohráli jsme.

Jaké byli vae první pocity
z pøedstavení?
Lubo: Vichni jsme byli ze zaèátku
vyokovaní z poètu divákù i ze zvyující se
úrovnì trutnovské Dìtské scény. Nakonec jsme
se rozdýchali a hráli.
Jak dlouho jste nacvièovali Divou
Báru?
Lubo: Od øíjna.

Jaká bys byl/a voda a proè?
- vodopád  síla, svoboda, na nic si nehraje
- vodní vír  rychlost, vechno se míchá a toèí, síla, dynamika
- øeka  dùstojnost, svoboda, síla
- rosa  je taková
inspirující
- horský potùèek  rychlý, prudký, teèe si, kam se mu zachce, je naprosto nevázaný,
pohodový
- studánka  èistá a klidná, v chladivém lese, jak psal Skácel
pøipravili ???

Jak jste pøili zrovna k Divé Báøe?
Lubo: Vybírali jsme z nìkolika námìtù a
kníek. Nakonec jsme hlasováním rozhodli pro
Divou Báru.
Kolik je hodin?
Lubo: 15.55.
Tak to asi pùjdeme
Lubo: Jo.
(pokraèujeme po pøedstavení)
Jak se ti tady na pøehlídce líbí?
(celkovì, nálada v souborech atd.)
Lubo: Kadým rokem stoupá úroveò.
Pøedstavení jsou zase lepí . a lepí
Co bys øekl závìrem?
Lubo: Nashle. Slunce v dui.
rozhovor pøipravili ???

letoní Dìtské scény.

Jaká voda by byla letoní Dìtská scéna?
- bouølivá, protoe tu bylo hodnì zajímavých, ale i veselých vìcí
- barevná, perlivá, osvìující
- od chlorované z kohoutku a po krásný pramen
- barvy duhy
- skvìlá, osvìující ani ne horká, ani ne studená
- stojatá
- stojatá a obèas vyplouchne bublina
- bylo to vtipný, dobré rekvizity
- teplá
- pøíjemnì vlaná koupel
- mírnì tekoucí, s obèasnými vyvøelinami
- kalná
- prùzraèná, perlivá, èistá, víøící
- rybník, stojatá voda
- docela èistá, bystøe proudící a chladivì osvìující
- normální sladká
- vlaná z vodovodu
- prùmìr
- nevím
- borè, ve kterém plave vechno moný
- vechny druhy alkoholu dohromady
- sladká
- horká
- divoká
- dobrá jako teïkon
Anketu pøipravili: Water Elemental, Voda se ávou a Pacific Blue alias
Narcotic Green
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spláchnuto

Hudební dílna
napsal: ampus

Zprvu jsem jako polovièní
èlen redakce Deníku Dìtské scény jen
neèinnì pøihlíel jako vdy, ale u této
dílny jsem to nevydrel a po pøestávce
( 11 . h o d i n a ) j s e m s e p ø i d a l . U  o d
zaèátku mì tato dílna zaujala, ale
neodváil jsem se podvolit svým
emocím a jít za nimi. Ze zaèátku
úèastníkùm této dílny plavèice Petra
øekla, a si udìlají básnièku na svoje
jméno. Ale nikdo si s tím nevìdìl rady,
tak naladila na jinou notu. Pustila na
vìi urèitý rytmus, nìco do toho øíkala
a oni to museli v rytmu opakovat.
Potom CD-pøehrávaè pøehrál 4 skladby
a dìti psaly na papír své asociace
z jednotlivých skladeb. 1. skladba byla

veselá, 2. smutná, 3. tajemná a 4.
vzneená ( toto jsou mé názory na
skladby). Na tyto cca 2 minutové
skladbièky dìlaly ratolesti této dílny
krátké scénky. Rozdìlily se do skupin,
podle toho, která skladba se jim líbila.
Nejdøíve svou scénku zahrály bez
h u d b y, p o t o m s h u d b o u a n a k o n e c
s jinou hudbou, ne která k urèité
scénce patøila. Mezi rùznými
hudebními variantami tìchto scének si
øíkaly, jak se scénka zmìní, kdy k ní
pustí jinou hudbu, a pøidávaly scénkám
jména. Poté se rozhýbaly pøi bubnech.
Kdy u byly rozhýbaní, Petra nechala
bubny, zaèala k nim hrát na klavír a
øekla dìtem, aby si vzaly nástroje, které
tam pøipravila. Utvoøily takovou miniskladbièku, a kdy dokonèily
Mozartovo umìní, mìly 15 minutovou
pøestávku( která skonèila v 11:05).
Po pøestávce jsem se pøidal i já.
P e t r a v y n d a l a 2 b á s n ì o d To l k i e n a ,
pøepsané na papíøe, a mìli jsme si
stoupnout do prostoru tak, jaká by ta

báseò (kdybychom ji zhudebnili) byla.
Jestli by byla rychlejí nebo pomalejí,
veselá èi smutná. 1., veselá, la docela
dobøe, ale 2. nám moc nela. Potom
Petra odela a zadala nám úkol,
abychom si udìlali vlastní píseò.
Nejdøív to vùbec nelo, ale potom jsme
se rozjeli. Bylo to fakt super.
Te n t o s e m i n á ø s e m i l í b i l z e
vech nejvíc. Petra byla navíc asi
nejpøáteltìjí ze vech lektorù.
(pro ostatní lektory: Promiòte!!!) Kdy
na zaèátku vidìla, e básnièky na
jména dìti opravdu nebaví, pozmìnila
svùj program. Nejlepí lektorkou týdne
je Petra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Píseò, kterou jsme sloili, Vám
nyní pøedvedu:
Dílna huudební byla sùper,
moc se nám líbila,
Pétra, byla hroznì fajn
prostì Pétra byla hroznì fájnová
Louèí se s Vámi ampus!!!

kresleno pádlem

TOBOGÁN  nezávislý vodní, podvodní, pøívodní a návodní list nedospìlých úèastníkù Dìtské scény.
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ÈEØENÍ
Aèkoli ve støedeèním podveèeru dorazil do
nivských vod jen jediný kuner (DDS TY-JÁ-TR (Co?!)
z DDM v Praze 7), nebylo moné jej pøehlédnout,
respektive pøeslechnout, protoe zaèal výrazným
zpìvem své japonské písnièky. Nadené kapitánky
Dany, vedoucí dìtského diskusního klubu, pak seznámil
s jejím èeským pøekladem (Hej, Momotaro, hej,
Momotaro, co to má dobrého v batohu. Dej mi
knedlík ).
A protoe dìti z TY-JÁ-TRu byly skuteènì
jedinými úèastníky dneního diskusního klubu, byl jeho
prùbìh urèován otázkami, které padaly z kapitánských
øad. Dìti mluvily hlavnì o panu Nori, Japonci, který jim
s pøedstavením pomáhal, a o genezi inscenace (Nori
nám pøinesl texty v angliètinì, my jsme je pøekládali,
scénáø první pohádky jsme si psali sami. Nori nám
pøináel nápady, pø. obì zajeèice si maj zpívat stejnou
písnièku. Ze zaèátku jsme nacvièovali, jak se chodí
v Japonsku, to jsme pak nepouili. Nori nás nauèil
bojové pohyby, ty jsme pak pouili v písnièce. On byl
hroznì pohyblivej. Jen tak z kleku se postavil na hlavu.
Vechno nám pøedved, tøeba Tereze, jak má hrát opici.).
Dalím tématem bylo srovnávání èeských a
japonských pohádek (Japonské jsou drastiètìjí. Jsou
tam démoni. Místo koláèù se dávaj na cestu knedlíky.
Liej se zvyky, zvíøata, která tam ijou, kostýmy.) a
konstatování, e nae èeské pohádky jsou vlastnì taky
drastické, ale jinak. A jak dìti chápaly zabití staré eny
a její následnou konzumaci staøeèkem? Kdy jsme to
pøekládali, lekli jsme se. Napøed jsme si mysleli, e je to
pøeklep.
Závìrem tedy alespoò ve struènosti, jak
herci sami hodnotili práci na inscenaci: Srandièky. Bylo
to dobrý. Vichni nám závidìli.
Pøíznivý vítr pro TY-JÁ-TR i vechny ostatní
soubory!
Klára Tobogánová alias Vodomìrka

POVODÍ
nezávislá recenze na pøedstavení

Poslední den jako by pøehlídka ztratila
dech co se poètu pøedstavení týká, nebo jsme vidìli
jen jedno. Japonské pohádky souboru TY-JÁ-TR
z Prahy 7. Zajímavé na inscenaci bylo zejména
to, e jejím hlavním autorem byl v Praze ijící
japonský divadelník Noriuki Sawa, kdeto vedoucí
souboru Radka Tesárková  aè uvedena
v programu jako vedoucí souboru i spoluautorka
inscenace  se prohlauje za asistentku reie,
organizující a dohlíející na plynulý chod práce.
Bohuel pan Noriuki Sawa mìl být pøítomen a
zodpovìdìt pøehrle otázek, které se èlovìku
vnucují nad tematikou, pøíbìhy i jevitními
prostøedky.
Pøestoe u nás japonské pohádky èas
od èasu vycházejí a existují v nìkolika rùzných
pøekladech èi pøevyprávìních, úvodní Pohádku
z hor Køes-Køes jsem zatím nikde nenala  a je
docela moné, e pøekladatelé a zpracovatelé
japonských pohádek pro dìti mìli dobré dùvody ji
nezaøazovat. ánrovì bych ji øadila kamsi mezi
evropské pohádky s tematikou vesnického ivota,
nìkdy nazývané realistické, a pohádky zvíøecí. Ale
budi, v ánrovém zaøazení problém není, ten je
v tom, e se Støedoevropan tìko dobírá symboliky
zúèastnìných zvíøat , zejména jezevce - moná má
svùj stabilní charakter (asi jako v èeském folklóru
mazaná lika), moná má v Japonsku jezevec
nìjaké tabu, týkající se jeho snìdení, a odtud tøeba
vychází celá zápletka. Nevíme  Japonec tu není
a vedoucí souboru se po jeho vysvìtlení nepídily.

Pohádka o Broskevníèkovi  Momotarovi se naopak
v èeských sbírkách japonských pohádek pravidelnì
objevuje a je také svým pøíbìhem pøehlednìjí,
srozumitelnìjí, nebo se v základních motivech
shoduje s øadou pohádek evropských: chlapec se
narodí z ovoce (viz dívky zrozené z jablka,
z citrónu, z pomeranèe...), stane se hrdinou a
dosáhne vítìzství za pomocí tøí tovaryù, s nimi
se cestou rozdìlí o jídlo. Myslím, e volba první
z obou pohádek nebyla astná, a pokud u mìl
autor inscenace dùvod ji volit, bylo by potøeba ji
jevitnì jasnì vyloit - pak by její uvedení mohlo
být obohacením naí kultury o jiný pohled na ivot.
Takto ale nevíme, jaký pohled to vlastnì je.
Druhý a rovnì velmi podstatný, moná
jetì podstatnìjí problém je v míení a
neutøídìnosti pouitých jevitních prostøedkù, ve
smìsi stylizace v duchu japonského neiulzívního
divadla s prvky èi nìkolika rovinami divadla
evropského, oscilujícími mezi zjednodueným
znakovým projevem a dìtskou hrou na jedné stranì
a realistickým èi quasirealistickým projevem na
stranì druhé. Zaèíná to u scénografické sloky:
neiluzívní japonské divadlo se odehrává v plném
svìtle, zde se mnohokrát zhasíná a rozsvìcí, vedle
dìtí, které pøedstavují stùl nebo hrnec, projekce
broskve, vody, ostrova... vedle znakového vaøení
jakoby realistická scéna buzení chrápajícího
starce... a ovem i nedùsledné vyuití jevitì ve
tvaru ulice s dvìma hracími prostory  nìkdy
výmìna hráèù i jejich prostorù je odùvodnìna (jako
bych se já jako divák pøesunula k jinému hracímu
prostoru), vzápìtí na to se na jakoukoli divadelní
logiku dvojího prostoru rezignuje, nìkdy se postavy
vymìòují, jindy si roli ponechává tý hráè a pøebíhá
jen ze strany na stranu... Zkrátka a dobøe, jakmile
se pokouím pochopit øád inscenace, ztrácím se
v houtí otázek, z nich øada by mne vùbec
nenapadla (napø. proè nìkteré dìti mají ponoky
nové, jiné s obrovskými dírami), kdybych dostala
jasný inscenaèní klíè.
Zøejmì v inscenaci zùstalo z tradic
japonského divadla to, co dìti zvládly (zajímavé
sborové scény démonù se stylizovaným pohybem,
stylizovaný zápas) , ale tìko by mohly zvládnout
ve, nebo jeho herectví vyaduje mnohaletý
trénink. Ale ké by to ostatní bylo v øádu dùslednì
neiluzívního divadla!
Nerada bych se v poslední den pøehlídky
poutìla do zobecòování, ale chtìla bych aspoò
vyjádøit na závìr pár postøehù z letoní pøehlídky.

KRUHY NA VODÌ

Pøedevím odjídím pøes vechny
výhrady
k jednotlivým
inscenacím
èi
k jednotlivostem nìkterých dalích s pozitivními
pocity a úvahami. Bývala doba pøed takovými
dvaceti, tøiceti lety, e jsme z Kaplického
divadelního léta, pøedchùdce dnení pøehlídky,
odjídìli nadeni  ale popravdì øeèeno, nadchly
nás tehdy inscenace, nad nimi bychom dnes
zlomili hùl u moná v regionálním kole.Dìtské
divadlo se zmìnilo smìrem k vyí nároènosti jak
témat, tak divadelních prostøedkù, rozrùznilo se co
do typu souborù a inscenací i vìkovì. Jetì pøed
nìjakými pìti, natopak deseti patnácti léty, bychom
inscenaci jako je Ètvrté pøikázání kategoricky odmítli
jako celek, pøedevím kvùli tématu, dnes vánì
uvaujeme nad realizací. A moná za rok, za dva
nebo za tøi pøijde nìkdo, kdo toto téma zvládne
uspokojivìji. Moná také za èas uvidíme dìtskou
pantomimu, která naplní vechny poadavky na
dìtské divadlo, protoe vyjde z tvoøivé práce dìtí.
Moná se nìkdo chopí podnìtu Hany Nemravové,
která odvánì sáhla po realistickém obrázku
z vesnice 19. století, tøeba pøítí inscenace podle
E.A.Poea bude bezproblémová... Ale nedìlejme
si iluze, vdy budou pøedstavení nezdaøená,
problematická, dobøe mínìná, ale neúspìná.
Takový je ivot, takové je divadlo, tak funguje práce
s dìtmi.
Take: nashledanou, stojí za to se
setkávat.
Eva Machková
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BUBLINA - zvlátní pøíloha

Èásteèná kontrolní zpráva ze spoleèné
veèeøe lektorského sboru v restauraci, její jméno
sice neznáme, ale øíká se tam Na Nivách.
Závìreèné schùze se zúèastnilo celkem
32 lektorù a organizátorù Dìtské scény 2002 (
vèetnì redakce, samozøejmì...). Jednání zahájila
pøedsedkynì J. Lhotská, která vechny pøítomné
s úsmìvem pøivítala. Ti byli ponìkud zaraeni, ale
døíve ne staèili jakkoli zareagovat, byla schùze
pøeruena personálem hostince, který úèastníky
vyzval k objednávkám. Zajímavé je, e celkem
48% úèastníkù si objednalo malé nebo velké pivo,
10,12% bílé víno a 0,96% nealkoholický nápoj (
jistì není náhoda, pøátelé, e v tomto výètu je
polovièní èlen redakce ampus, celý èlen redakce
Remorkér a paní Zina!!!). Dalích 31% úèastníkù
schùze jsme se neodváili zahrnout do celkové
statistiky. Brzy se ale ke slovu dostala opìt
pøedsedkynì J. Lhotská a oznámila, e dalím
bodem schùze je kulturní vloka, aby lektorský
sbor nevyel ze cviku. Vichni se zaèali tìit na
hodnotný kulturní záitek, jen Peter Jankù
nikolivìk  byl to toti aktérem avizovaného
vystoupení, jeliko kuloáry rozíøily zprávu o jeho
aktivní písnièkáøské èinnosti. Pøesile se nelze
ubránit a tak uchopil podávanou kytaru a pustil se
do práce. Nutno podotknout, e publikum bylo
nadeno. Nejen jeho slovenèinou, ale i skvìlým
výrazem. Abych ale pouila to správné zaklínadlo:
vìtinu posluchaèù jeho vystoupení velmi oslovilo!
Obzvlátì závìreèná píseò se slovy:  Vetci sú
Slováci , len to zabudli.
Po kulturní vloce zaèala redakce cítit
velký hlad ve svých útrobách ( pro polovinu jejích
èlenù to bylo také první jídlo v tomto dni) a jala se
objednávat jídlo. Souhrnem to byla 4krát krkovice,
2krát kuøecí øízek, 1krát ryba a nìkolikero toustù.
Co si dali ostatní u jsme nesledovali, jeliko nás
práce zavolala zpìt ke strojùm. Vraceli jsme se
ve dvou skupinách  nejprve ti zodpovìdnìjí (
ampus, Kosatnice, Matìj a Pavel) a pak ti ménì
zodpovìdní ( Remorkér, Potápka a Vodomìrka).
Ty zodpovìdnìjí trochu zamrzelo, e Vodomìrka
se cestou pokusila vzít si s sebou i housle patøící
souboru z Uherského hraditì, který jí je nic zlého
netue pùjèil. Ale ve dobøe dopadlo. Byly
zachránìny i housle a i vydání Deníku èíslo 5.
A jak dopadla schùze? Na to se
neptejte, my jsme do esti do rána pracovali!
Za redakci kosatnice Iva

PSÁNO NA VODU
Øeka
;
Mluvnickým rodem se øeka uchyluje
od øady flumen, fluvius, le fleuve, der Fluss, co je
øada jedlitì muská. My si øeku automaticky
pøedstavujeme jako bytost enskou, mytizujeme
ji do enskosti se vemy enskými vlastnostmi
pùvabu, vláènosti, plavnosti, úskoènosti, zrádnosti.
Této pøedstavì napomáhá ovem vydatnì, e
vechny èeské øeky mají jména enská, take z
mluvnického rodu jménem Rýn, pád, nil, Ebro,
Quadalquivir, Mississippi nás ovívá cosi velmi
cizího, exotického. Výjimkou je tu snad jen Dunaj,
øeka citovì anektovaná lidovou písní moravskou
a ovem i slovenskou.
Obdobnì ja nám jetì nad urèenost
mluvnického rodu i voda pøedstavou venkoncem
enskou, ostatnì ve shodì s národy románskými
( aqua!). Nejde nám do hlavy, jak Nìmec mùe
øíkat to voda - das Wasser.
Pavel Eisner,
Èetina poklepem i poslechem

...
U
SI NA TEBE
BROUSÍM
DRÁPKY!

JETÌ JEDNOU JIM
PØIKÝVNI,
A FAKT TÌ

SEEROU!

JÁ JSEM TI TO ØÍKAL!

CO SI TADY
TA

REISÉRKA
VYSKAKUJE
!

TEDA,
TAKOVOU TÌ
NEZNÁM.
KDES NABRALA TY
GENIÁLNÍ
MYLENKY?
...
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DVOJITÉ HRANOLKY,
KRKOVIÈKA,

CHRR

COLA S LEDEM ...

...
FÍ
...
MÌ CHYTLA
KØEÈ DO NOHY,
JÁ NEMÙU

PSÁT!

CHRR
...

TAK VYDÁME JETÌ
JEDNO ÈÍSLO,

FÍÍ

NE?

MATÌJI,
TRHEJ

JÁ

!

TADY NEJSEM
!!!

MÙU SI POHRÁT
S TÌMI BAREVNÝMI PAPÍRKY ???

CO DNES
Ètvrtek 20. 6.
7.30 - 8.15 snídanì - soubory
8.30 - 12.00 semináøe pro dospìlé
semináø B
MìÚ
semináø C
ZU-DT
semináø D
Nivy
VYSVÌTLIVKY:
ND
Národní dùm
ZU
Základní umìlecká kola
Nivy
Kulturní dùm Nivy
kino
kino Vesmír
MìÚ
Mìstský úøad

PLIVANEC NAKONEC
Uf, to bylo vedro,
øekl starý Pedro.
Vylil vody vìdro.
Uf, to bylo horko,
potop se, ponorko,
chcípni, døevomorko!
Uf, to byla døina,
ádná kapalina
- krom potu na kusu lina!
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Z V L Á  T N Í

P Ø Í L O H A

V NÁRODNÍM DOMÌ
TO JSOU PORCE!
ÈEKÁNÍM NA PØÍBOR
SE NEZDRUJU!

OPRAVDU
NEMÁ S SEBOU MANIKÙRU
?!

HLAVNÌ
NEBUÏTE

V KØEÈI!
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Z V L Á  T N Í

P Ø Í L O H A

HELENO,

POMOZ MI,
JÁ TO ZELÍ NEMÙU
UMAÈKAT
!
TEÏ JEN NAJÍT TEN
SPRÁVNÝ KRÈEK,
ZAKOUSNOUT A VYSÁT.
A MÁM DALÍHO
KÁMOE.

A KDY MEPOMÙOU

MÙZY,
ZKUSTE

- ÈAROVAT!
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Z V L Á  T N Í

P Ø Í L O H A

TAKHLE
TOHO POROTCE CHYTÍ
A PA K U  J E N R D O U S I T.

CHÁPETE?

ØÍKÁ SE

DO PRDELE
NEBO

DOPRDELE
?

UTEÈ!
NEBO NA TEBE SKOÈÍM
A OKUBU TÌ JAKO
RATLÍKA.
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