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ÚV O DNÍ K

NAH L ÉDL I J S ME DO ...

... semináře C – Dramatika se mě týká
Tak, a je to. Polovina padesáté Dětské
scény je za námi. Proto taky poloviční
úvodník. Ještě nás však čekají tři dny a dvě
nekonečné probděné noci nebo také, jak
poznamenal náš spoluredaktor a grafik
Pavel: „Už jenom tři čísla a jedeme domů.“
Myslím, že jsem jediná, kdo za noc
naspí víc než šest hodin. Zbytku redaktorů
už teď koluje místo hemoglobinu v žilách
čirý kofein a internet s počítačem jsou naší
levou i pravou rukou.
Zrovna v neděli navečer se stalo, že
internet vypadl. Všichni v tu chvíli prostě
vstali a… odešli. Naštěstí se to brzo
spravilo, takže jsme mohli pokračovat ve
své svědomité práci. To však netrvalo
dlouho a už tehdy v noci se všichni
redaktoři horlivě dali do spravování wi-fi
připojení, jehož středisko se nachází pod
stolem a je pokryto haldou kabelů. Škoda,
že jsem to neviděla. :-)
Jenže... hned dopoledne druhého dne
internet, co? No, vypadl zase. Tentokrát už
jsme museli povolat naši nejschopnější IT
jednotku, z níž polovina (=jeden člen)
vlastně ani nepatřila k technickým službám
Fabriky. Asi půl hodiny oba “inženýři”
leželi pod stolem s notebookem a routerem
a na čemsi pracovali, když tu náhle,
samozřejmě přičiněním IT jednotky, se k
nám internet přeci jen vrátil. A zatím tu i
zůstává.
A tak chvála internetu a VÁM, že se
účastníte všech vystoupení, seminářů a
představení a že jste ochotni sdělit nám v
rozhovoru své pocity a zážitky, které se
následně mohou objevit v Deníku.
… a taky chvála redakčnímu kávovaru
EE neboli Evženu Edovi!

Vyzkoušeli jsme si společně různé aktivity. Nejprve jsme si každý vybral jednu z
emočních karet a vysvětlil, proč nás dnes zrovna tato zaujala, jaký vztah k ní zaujímáme.
Tak jsme zjistili, že většina semináře je ospalá a ráda by se vrátila do postele. Teda do
spacáku. Poté jsme si zopakovali jména, pozdravili se gesty, tím si protáhli těla a zahráli si
energetickou pohybovou hru Heja.

Óda slavná na kávovar Edu
Do Svitav přĳel kávovar z Prahy,
pro celou redakci byl vážně drahý.
Kafe ve Fabrice vaří,
mlíko dává, zrna praží.
Při životě všechny drží,
ať nám tu dlouho vydrží.

Většina semináře byla zaměřená na improvizaci pohybu a zvuku a na práci s postavami
– charakterizace, přebrání jejích vlastností, uvědomění si jednotlivých rysů, jednání v
postavě, práce s monology jednotlivých postav. Zaobírali jsme se otázkou, jak jednu
skutečnost, která objektivně vypadá pro všechny stejně, vnímá každý jinak a jak k ní kdo
přistupuje. Po jednotlivých aktivitách jsme spolu vždy sdíleli své zážitky, dojmy a pocity ze
situace. Také jsme diskutovali o tom, jaké možné roviny a přístupy nabízí pozice, která je
výchozím materiálem pro všechny jednotlivce či skupiny.

Kdyby jemu došla voda,
pryč by byla ta pohoda.
Redaktoři unavení,
usínaj u představení.

V další aktivitě jsme během 4 minut nosili různé předměty do prostoru, ve kterém se
již nacházel stůl, dvě židle a ubrus, a tím vytvořili scénu. V pozadí nám hrála hudba. Poté
nás Alena Palarčíková rozdělila do 4 skupin a my jsme měli půl hodiny na vytvoření etudy,
která vycházela právě z tohoto obrazu a našich asociací. Kladli jsme si otázky typu: „Co se
asi mohlo stát?“ nebo „Jaké postavy by se tam mohli objevit?“

Však náš Eda je tu stále,
přímo v redaktorském sále.
Svatyni mu postavíme,
za kofein se pomodlíme.
Teď už jen článek dopsat.
V sedm ráno půjdem spát.
Rózi
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Dnes jsme navštívily seminář C, který nese název Dramatika se mě týká. Seminář má
praktický charakter, ovšem neobejdeme se bez znalosti alespoň základů teorie. Ačkoliv
jsme vstoupily do kolektivu, který už spolu pracoval třetí den a občas jsme nevěděly, na
jaký způsob práce je skupina zvyklá, necítily jsme se nĳak nekomfortně. Vede ho totiž
úžasná lektorka Alena Palarčíková, která vždy vše ráda vysvětlí, často dokonce i sama
předvede a na tvořivé činnosti se aktivně podílí s účastníky semináře.

Závěrem celého dnešního semináře bylo přehrání jednotlivých etud, které jsme
vytvořili. „Jak jste si dnešní seminář užili? Jak se cítíte po tom, co jsme spolu dnes prožili?“
zeptala se Alena Palarčíková. Na pomyslné vertikální škále jsme rukou vyjádřili hodnotu,
která odpovídala tomu, jak se cítíme – všechny ruce byly nahoře. :-)
verca a juli
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NA S L O V Í ČKO ...

... s Alenou Palarčíkovou, lektorkou
semináře C
Kdybyste měla zformulovat
jednu radu pro začínající vedoucí
dětských divadelních souborů, jak by
zněla?
Dělejte, co umíte, co vás zajímá a baví,
hodně se připravujte, plánujte, promýšlejte.
Dívejte se kolem sebe a využívejte způsoby,
u kterých jste zažili, že fungují. Může se vám
hodit ten princip, ten nápad. Nemusíte se
bát nařčení z neoriginality, protože
osvědčeným metodám jistě dodáte svůj
vlastní a nový náboj. Není to o tom zahltit
děti spoustou nových podnětů, jde o to, aby
předávání inspirace mělo funkční systém, o
který se lze opřít a který nás podrží v
úzkých. Je tedy důležité mít lekce
promyšlené. V praxi to vypadá tak, že bych
měl jako lektor přesně vědět, co, proč, jak a
kdy dělám.
Vaše pedagogická praxe je velmi
rozmanitá, zajímalo by nás tedy, na
jakých pedagogických pozicích se
nejčastěji ocitáte?
Kromě pozice učitele dramaťáku a
lektora například festivalových dílen,
pracuji ještě jako lektor pod Sdružením D,
které je provozováno dramacentrem a za
rok uděláme pro školy kolem 500 programů
po celém Olomouckém kraji. Řada těchto
programů se týká primární prevence
rizikového chování či rozvoje čtenářství.
Kurzy nabízíme jednorázově nebo naopak
navážeme se školou kontinuální spolupráci,
což je v mnohých ohledech pro práci se
třídou vhodnější. Pokud je to potřebné,
nabízíme rovněž terapie a vrstevnické
provázení. Jako lektorka ale také často
pracuji s dospělými prostřednictvím školení
pedagogů.
V rámci 50. ročníku Dětské scény
vedete seminář C, tedy DRAMATIKA
SE MĚ TÝKÁ, sdělila byste nám, jaké

číslo 4. - 14. 6. 2022

máte zatím ze semináře dojmy?
Velkou většinu účastníků mého
semináře tvoří studenti. S touto skupinou se
mi zatím pracuje skvěle a moc mě to baví.
Jsou to velmi inspirativní lidé, mezi kterými
se cítím velice uvolněně, můžu tedy cvičení
intuitivně variovat pro aktuální potřeby
kolektivu.
Kterou inscenaci si jako první
vybavíte, když pomyslíte na svůj
život s divadlem?
Všichni, kdo mě znají, vědí, že jsou to
inscenace vycházející z knihy Tracyho tygr
od W. Saroyana. Nejdříve jsem v inscenaci
na motivy Tracyho tygra hrála a poté jsem ji
dvakrát inscenovala v hodinách dramatické
výchovy. Díky ní jsem se seznámila se
spoustou skvělých lidí. Ještě bych možná
zmínila inscenaci inspirovanou Pěnou dní
od Borise Viana, tu mám také spjatou s
obrovskou partou mých přátel, například s
Janem Roubalem – pozdějším pedagogem
JAMU a režisérem Tracyho tygra (ve kterém
jsem si mohla zahrát) a hlavně skvělým
člověkem, který už mezi námi bohužel není.
Kdybyste nám měla dát tip na
kulturní zážitek, který bychom si
neměli nechat ujít, co by to bylo?
Napadá mě toho více. Například Kytice
od SKUTR v Národním divadle. V
Moravském divadle Olomouc kvalitně
zpracovali Zánik samoty Berhof. Také mě
velmi zaujaly Tři sestry v divadle Tramtárie.
V Olomouci také probíhá festival Divadelní
Flora, kde jsou divadla česká, slovenská i
německá. Hlavně bych ale chtěla zmínit
Velkou Bystřici, tedy mé rodné město. Ona
je to spíš dědina, ale říká se jí město.
Alespoň jednou za čtrnáct dní Velkou
Bystřici navštěvuji a zkrátka to tam miluji!
Říká se tam „kulturní lázně regionu”, snad i

díky místnímu úžasnému folklórnímu
souboru, který má asi 5 oddílů a pořádá
celou řadu kulturních akcí. Takže nejen
jejich taneční, ale také organizační
vlastnosti jsou na vysoké úrovni. Zároveň
tam také funguje spoustu let amatérský
divadelní soubor. Je tam také skvělá galerie,
která vystavuje vynikající umělce. V areálu
parku je nádherný amfiteátr, kde se konají
různé festivaly. Bystřice opravdu žĳe. Líbí
se mi, že i akce typu masopust, pivní
slavnosti nebo zabĳačka umí místní spojit s
kulturou. Prostor je zde i pro vážnou hudbu
či autorská čtení.
Když se ohlédnete zpět na
minulých 49 ročníků Dětské scény,
vybaví se vám nějaká zásadní
(připomenutí hodná) vzpomínka?
Je to taková spousta střípků. Trochu si
pamatuji na Kaplici, kde byla ještě ta stará
garda. Věra Pánková, paní Eva Machková,
mladý Jarda Provazník. Já jsem tam jezdila
coby dítě. Pak si vzpomínám na zážitky z
Ústí nad Orlicí, zde se konala Dětská scéna
v době, kdy jsem přípravě inscenací
věnovala opravdu hodně času, protože jsem
neměla tolik jiných tvůrčích aktivit (jako
například nynější Sdružení D). Z mých
tehdejších svěřenců se nyní stali mí
kolegové. Pak také pamatuji Prachatice.
Vzpomínám si hlavně na lidi, na inspirativní
setkání. Například na Frantu Zborníka
vzpomínám moc ráda. Svitavy jsou pro
potřeby Dětské scény skvělé místo, tady se
to našlo! Ráda bych také zmínila, a to
hlavně pro ředitele základních škol a
základních uměleckých škol, že přehlídka
Dětská scéna znamenala klíčový hnací
motor pro existenci dramatické výchovy a
podmínila rozvoj tohoto oboru. Dětská
scéno, díky za to!
zapsala verca a juli
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... z diskuse lektorského sboru
Městečko Planermo

Generacemi oblíbenou hru městečko Palermo přenesl soubor ZUŠ Planá z Itálie do českého, nebo možná přímo lokálního prostředí
vlastního města. V podstatě závažnou myšlenku, že mafiánské praktiky u nás bohužel nejsou zcela neznámé, však prezentuje ve formě
mafiánské komedie. Tento žánr vede inscenátory k funkčním a efektním prostředkům, jako jsou siluety s klobouky v protisvětle, groteskní
honičky, střelba z pistole namísto odpovědi atd. Kromě nočních mafiánských scén je také velmi dobře nastavena zkratkovitá expozice, kdy
postavy stručně představí samy sebe svou typickou rekvizitou, mottem a profesí.
Tyto slibné momenty jsou ovšem střídány povětšinou civilně hranými dialogy obyvatel města, kteří se ve dne scházejí v místním baru.
A v těchto dialozích cosi nehraje. A to cosi se pravděpodobně jmenuje „problém“. Je zjevné, že dialogy mají postavy představit, uvést do
vztahů obyvatel města, nastavit motiv peněz jako zásadní a všem společný zájem. Od počátku do konce v nich však chybí pocit, že se něco
vážného děje, chybí strach z přibývajících mrtvol, rostoucí nejistota, potřeba hledat a najít pachatele. Chybí dramatičnost a napětí. Tím
pádem ovšem chybí hercům důvod jednat (slovem a hlavně tělem) a bez něj vysychají i možné zdroje energie.
Dialogy se zároveň vymykají žánru, který nachází humor právě v nadsazené závažnosti. Nejsilnější je tak nakonec postava policisty,
který (zřejmě z podstaty tradičního přístupu k této profesi) zarputile plní své „superdůležité“ poslání a místy se mu daří držet lehkou
stylizaci.
Přitom drobnosti jako je zpomalené přehrávání krádeže, nečekané objevení velké zbraně v rukou malé barmanky apod. ukazují, že
soubor má nápady a nadsázky se nebojí. Kdyby našel chuť si s inscenací ještě trochu pohrát, vstoupil do ní s větší energií a nasazením,
mohla by nakonec být skutečně přesným zásahem či trefou do černého.

Založení klubu divných dětí
Klub divných dětí je skvělá kniha, ale pro dramatizaci evidentně náročná. Klecanský soubor však našel zajímavé a nosné řešení, jak s
předlohou naložit. Využil pouze její expozici – představil čtveřici „divných“ dětí a z jejich setkání, které v knize pouze startuje celou sérii
dobrodružství, udělal šťastný konec sám o sobě. Čtyři solitéři našli partu, do které patří.
Inscenace je postavena na postupném odhalování jinakosti dětí a jejich osamocené pozice v kolektivu a v rodině. Nejprve sledujeme
pouze pohybový náznak, potom slyšíme monology hlavních postav dobře charakterizující jejich konkrétní problémy a následně vidíme
postavy jednat v rozehraných situacích. Toto odhalování je po celou dobu napínavé, vzbuzuje zvědavost, prohlubuje vztah diváka k
postavám.
Osamocenost hrdinů dobře vyznívá již z pohybových etud na téma chór versus jednotlivec. Rozehrané situace jsou přehledné, živé,
herci v nich mají prostor jednat. Moc dobře zvolená se zdá i hudba dua něco něco.
Zajímavé však je to, co se stane na konci. Poslední dvě scény, které přivedou dohromady specifickou čtveřici, nenásledují tak docela
předlohu, jsou dílem souboru. Zatímco v předloze je sžívání hrdinů postupné a poměrně komplikované, v inscenaci se odehraje velmi
rychle. Je tak snadné a bezproblémové, že se zdá být téměř protikladné tomu, co jsme se doposud o postavách dozvěděli.
Jejich samota působila totiž do značné míry jako způsobená chováním postav samotných. Zejména Katka a Franta volili vůči okolí
uzavřený či přímo útočný přístup. Jednoduché navázání kontaktu, uvolněná atmosféra, fakt, že se Katka nechá od četby odlákat Milou, že
Mila opustí včelu a zajímá se o četbu, fakt, že dosud protivný Franta se zastane Petry a je okamžitě milý na Katku… to vše působí v logice
inscenace nemotivovaně a vzhledem k vystavěným charakterům nedůsledně. Dobře budované napětí tak může být na konci trochu
zklamáno.
Je velmi pravděpodobné, že soubor sám situacím rozumí a je zcela zjevné, že má dostatečný potenciál je více propracovat tak, aby je
mohl přĳmout i divák. Vzhledem ke kvalitě inscenace by to minimálně stálo za úvahu.

Jen jestli si nevymejšlíš
Mozaika básní Shela Silversteina v podání vodňanského souboru působí trochu jako ukázka výsledků dlouhodobé hry s poezií. Skládá
se z mnoha básní a pohybových etud nejrůznějšího typu. Vedle krásných a nosných nápadů jsou tu nápady slabší, vedle překvapivých
momentů a kontrastů občas stojí pouhá pohybová ilustrace, vedle bezvadných point stojí i několik trochu zahozených. V naprosté většině
jsou tu však moc dobře vystavěné básně předané s porozuměním a vnitřní potřebou.
Celý tvar není spojen nějakým výrazným ústředním tématem, snahou vyprávět příběh, nebo nás provést vývojem skupiny či
jednotlivců. Tím, co tuhle veskrze sympatickou skládačku výborně drží pohromadě, je nastavení skupiny. Jejich energie, jistota, radost ze
společného bytí na jevišti, rovnocenné partnerství malých s velkými, dostatek prostoru pro každého, a hlavně jejich vztah k vybraným
básním. Jestli o něčem hrají, tak o tom, že společně našli látku, kterou mohli přĳmout za svou. A to tedy rozhodně, zvláště v tak početném
a věkově nesourodém souboru není málo.

O neposlušných kůzlátkách
Dramatická výchova a inscenační práce na základní škole má svá výrazná specifika. Je velký rozdíl tvořit s menší motivovanou
skupinou dětí na kroužku či v ZUŠ, nebo s opravdu malou časovou dotací pracovat s celou třídou dětí, ať už motivované jsou či nikoliv.
Tato situace ovlivňuje nejen ambice souboru, ale i naše divácké očekávání.
Nejcennější na celé drobné veršované pohádce o kůzlátkách v podání ZŠ Rousínov je její základní koncept: Všechny postavy jsou
prezentovány jako současné děti v civilním oblečení a s lidským chováním. Kromě několika málo „mek mek mek“ v textu básničky nemají
potřebu jakkoli dohrávat zvířecí znaky. To je důležité pro celé vyznění díla.
V podstatě bychom mohli říci, že inscenace má být příběhem o dětech, které, ač vypadají slabší, překvapí třídního frajírka tím, že drží
pohromadě a nepodlehnou jeho nástrahám. Zároveň je cenná práce se „scénou“, konkrétně s vrátky, které coby další postava hraná
několika dětmi spolupracují s kůzlátky a chrání je před vlkem.
Bohužel se zdálo, že všem reprízám na Dětské scéně chybělo to nejpodstatnější – opravdová chuť tento příběh vyprávět. Místo
neposedných kůzlátek jsme viděli spíše skupinu unavených dětí, které jednají trochu obecně, naučeně, bez zjevného vztahu k tématu či k
sobě navzájem. V takové situaci ovšem také markantněji vystoupily některé problémy, zejména recitační, jako je kolovrátkový rytmus,
malování hlasem, nenaplněné pauzy apod.
Pravděpodobně se ale stalo to, co není v dětském divadle ničím výjimečným: Z (v zásadě sympatické) inscenace už stihla vyprchat její
křehká energie. Třída už asi zkrátka jen potřebuje dostat nějaký nový zábavný úkol.
Zapsala Anna Hrnečková
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... Na divácké dojmy z představení
3. bloku
Městečko Planermo
No, myslím si, že to bylo takový
zajímavý, že jsem tohleto ještě nikdy
neviděla. Taková kriminálka, trochu.
Bára, 10 let
Zajímavé herecké výkony s nadsázkou a
vtipem, které mě bavily celou dobu.
Kuba, 21 let
Bylo to velice skvělé, hlavně mě to
pobavilo. Byly tam dobré vtipy, jako třeba:
„Hele, Emo, cos to provedla.“ Hodnotím to
jakožto jedno z nejlepších, co jsem tady
zatím viděl.
Martin, 11 let

Založení klubu divných dětí
Tak mně přišlo hezký, že tam bylo
ukázaný, že se někdo liší od ostatních. Že je
tam dav lidí a v tom si tam jedna holka čte a
prostě je odlišná. Já jsem dostala poznámku
za čtení v hodině.
Linda, 12 let
Mně se velmi líbil ten příběh, bylo to
krásný, bylo to pěkně zpracovaný. Že tam
byly vlastně ty divný děti. Bylo tam
zobrazený i to, že ne každej to má zrovna
nejlepší a že se jim ty ostatní smáli. A bylo
to prostě pěkný.
Honza, 12 let
Tak bylo to velmi velkorysé na
představení všech postav, co tam hrály,
jakože těch hlavních postav. Byly tam
krásně uvedené ty jejich postavy a bylo z
toho dost poznat, čím se vlastně liší a čím se

propojují v té své vlastní skupince, kterou si
tam na konci vytvořili.
Anonym

Jen jestli si nevymejšlíš
Souhra, radost, poezie, Shel. Puf,
množství, wow!
Jitka, Pavla, dohromady 85 let
Bylo to vtipný.
Eda, 10 let
No, naprosto úžasný. Musím říct, že se
mi to hrozně líbilo a naprosto jsem si to
užívala. A bylo to naprosto jedinečný, bylo
tam všechno, co člověk očekává.
Petra, hodně let

Městečko Planermo

O neposlušných kůzlátkách
Děti jsou roztomilé a připadá mi to
maličko secvičené.
Luděk, 73 let
Překvapuje mě, že ten vlk to tak brzy
vzdal. Že se nepokusil ještě si ubrousit
jazyk, aby měl tenčí hlásek. Byl jen kousek
od svého úspěchu. Ale asi to je jiná verze
nejspíš. A připadala mi taková svěží,
přirozená, živá, vtipná.
Tom, o tři roky starší než Dětská scéna
Nechápu, proč to pojmenovali O
neposlušných kůzlátkách, když ta kůzlátka
poslouchala.
Rózi, 13 let

Založení klubu divných dětí

Jen jestli si nevymejšlíš
číslo 4. - 14. 6. 2022

O neposlušných kůzlátkách
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Z APS AL I J S ME...

... z diskusí
dětského
diskuzního klubu
k představením
3. bloku
Třetí dílny. Třetí den. Takzvaně krizový
den. Pro nás naštěstí pouze v podobě auly
přecpané soubory, což nás velice těší, že k
nám zavítají diskutovat i soubory, které v
daný den nehrají.
Začali jsme malou rozehřívačkou v
podobě nenápadných mafiánů, kteří se
snaží zabít své spoluobčany. Tím jsme
zahájili diskuzi nad představení Městečko
Planermo. Řešili jsme téma, hlavní postavy,
vztahy mezi nimi, především vztah ředitelky
Marcely a policisty Standy, který se objasní
až v závěru. Také nám nebylo jasné, proč se
nikdo ze spoluobčanů nediví vraždám a
nemají strach. Na to jsme dostali jasnou
odpověď - v městečku Planermu je to už
běžná věc. Líbily se nám siluety mafiánů
nebo zpomalená zpětně přehraná situace s
krádeží peněženky.
Dále jsme se přesunuli k představení
Založení klubu divných dětí, kde jsme opět
řešili témata jako například přĳmutí
společností, jinakost apod., charakterizovali
jsme si jednotlivé hrdiny a přemýšleli nad
tím, co je vedlo k tomu se spřátelit. Někomu
přišel konec moc rychlý, jiným se naopak
moc líbil.
Ve třetí inscenaci jsme si vychvalovali
energii a zpracování. Využití
scénografických prvků - židle, kýbl, prkno.
A zkoušeli jsme z některých básní vytvořit
živé obrazy. Také jsme řešili téma, ze
kterého vyšel nonsens a hrátky se slovy. Na
závěr jsme se od souboru dozvěděli, jak na
inscenaci pracovali a jak původně "nějaký"
básničky vůbec nechtěli hrát.
O poslední inscenaci O neposlušných
kůzlátkách jsme se bavili především z
pohledu postav a témat. Dále o využití těla
jako předmětů - např. vrátka. Padla
dokonce otázka, zda jim není líto, že hrají
"pouze" dveře. Ale děti odpověděly, že není.
Děkujeme za tuto hojnou účast a
těšíme se na další!
Denisa Bláhová a Marcela Plíhalová
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P ŘEDS TAV UJ EME V ÁM...

... lektorský sbor dětského divadla

Všem lektorům jsme položili čtyři
stejné otázky:
1. Kdybyste měli zformulovat
jednu radu pro začínající vedoucí
dětských divadelních souborů, jak
by zněla?
2. Kterou inscenaci si vybavíte
jako první, když pomyslíte na svůj
život s divadlem?
3. Kdybyste nám měli dát tip na
kulturní zážitek, který bychom si
neměli nechat ujít, co by to bylo?
4. Když se ohlédnete zpět na
minulých 49 ročníků Dětské scény,
vybaví se vám nějaká zásadní
(připomenutíhodná) vzpomínka?

Klobouček v představení Zlatá brána.
Vybavuje se mi vzpomínka na krásné
prostředí Kaplice, která celá žila tou
přehlídkou, na to, jak jsme se převlíkali v
autobuse před příjezdem do města do
„souborovského“ oblečení, na otáčivé
hlediště v Českém Krumlově a na milého,
usměvavého „strýčka Ohníčka“. Hádejte,
kdo to tenkrát byl.

Aleš Bergman

Hana Cisovská

Každá cesta je jiná, každý či každá
vedoucí je jiný – jiná, stejně jako skupina,
se kterou pracuje se od jiných skupin liší.
Takže univerzální rada obvykle selhává. Co
se mně osvědčilo, byla trpělivost a
vytrvalost. Určitě je toho víc, ale toto mne
napadlo jako první.
Tato otázka mi připomněla můj první
nesmělý divadelní pokus v roli učitelky
literárně-dramatického oboru na LŠU (dnes
ZUŠ) v Odrách. Byla to dramatizace
pohádky Jana Wericha Strýčku, proč je
moře slané.
Není to konkrétní tip. Nenechte si ujít
žádné vystoupení svých dětí či vnuků.
Tato vzpomínka je připomenutíhodná
jen pro mě osobně. Vybaví se mi okamžitě
moje první Dětská scéna, která se
jmenovala Kaplické divadelní léto (doufám,
že si ten název dobře pamatuji, jelikož to
bylo už v roce 1974). Hrála jsem v souboru

Nelhat. V lidském kontaktu, v procesu
práce, v herectví.
Pádové otázky, inscenace poezie Josefa
Hory, amatérské divadlo poezie Nepojízdná
housenka. První inscenace, kterou jsem
spoluvytvářel, první, v níž jsem se,
gymnazista, postavil na jeviště.
Pan Harvey zapaluje svíčku. Britský
film z roku 2005.
Okamžitě se mi vybavuje velmi osobní
a velmi připomenutíhodná vzpomínka na
Františka Zborníka. Když jsem tu byl
naposledy, byl se mnou v porotě, vedl
diskuse, povídali jsme, popili, vychutnávali
zdejší atmosféru... Uměl tak krásně otevírat
oči i mysl.

Anna Hrnečková
Důvěřujte dětem!
Bakchantky dnes, Horáková X
Gottwald, Česká pornografie – vše režie
Viktorie Čermáková.
Začíná období divadelních festivalů, v
podstatě s nimi můžete teď začít a na
podzim skončit. Můžete jet do Hradce, na
Arénu na náplavce, na Chrudim, na
Hronov, na Letní Letnou, do Písku, do
Jičína, do Bechyně…

DĚTSKÁ SCÉNA SVITAVY - 10. - 16. 6. 2022

Omlouvám se, asi nežĳu dost
kulturně...nevím.
Už jsem o tom někde mluvila: seminář
s Miladkou Mašatovou na mé první Dětské
scéně, tenkrát ještě v Kaplici. Krymské
pověsti – hudba Stromboli – a osobnost M.
M. Pro mě iniciační zážitek, jak také může
vypadat divadlo s dětmi.

PO EZ I E PRO DNEŠ NÍ DEN
Pantum
Pantum vymysleli v daleké Malajsii.
Jeho složitá skladba se v českém prostředí
ujala také ve zjednodušené formě, v níž se

Viktorie Čermáková
… Viktorka už spí :-)

na začátku každé střídavě rýmované
čtyřveršové sloky opakuje poslední verš
sloky předcházející.
(Robin Král + Jana Hrušková +
Zuzana Brečanová, VYNÁLEZÁRIUM)

SVITAVY DNES
(pokus o svitavský pantum)
Svitavy jsou plné lidí
už to trvá pátý den
Fabrika do noci svítí
Jak mi Roman Černík představil obrazy
Paula Klee v Ústí nad Orlicí, když mi bylo
asi dvanáct, jak tam jeho dcera Máša
recitovala Magorovu pohádku o čarodějnici
a polednici, jak tam moje babička uzavřela
na dva dny na pokoji naši spolubydlící, když
jí v zájmu pomáhat podala své zaručené
projímadlo… První Dětská scéna bývá
prostě nejsilnější.

Irina Ulrychová

kdekdo zdá se unaven

Kdekdo zdá se unaven
semináře v plné píli..
Divadelně ukojen
na diskusi sbírám síly

Na diskusi sbírám síly
soudí se však dosti zpříma
Sedím tu na vratké židli
někdo zuří, jiný klímá

Někdo zuří, jiný klímá
To jsou prostě běžné stavy
Festival má dneska klima
„Volným pádem do únavy“

Volným pádem do únavy
Padá porota i děti
Kde teď dostat čerstvé zprávy?
V redakci se ještě svítí…

„Cesta dlouhá tisíce mil začíná prvním
krokem.” (čínské přísloví)
Tovstonogov – Život koně – Leningrad
(tenkrát): setkání s divadelní magií

číslo 4. - 14. 6. 2022
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DNES H RAJ Í ...

... Stonožka ve sprše, ZUŠ F.L.Gassmanna, Most
Představte nám několika větami váš
soubor.
Hodně nohou, hodně lásky, přátelství.
Máme se rádi. Jsme Stonožka ve sprše.
Kdyby váš soubor měl
superschopnost, jaká by byla?
Megaláska. Uměli bychom přenášet lásku
na ostatní lidi.
O čem svoje představení hrajete?
O autismu. Remíkovi, mamince, Pamele a
Patrikovi. O rodině. O rituálech, o
preciznosti. O vidění světa autistou. Jaké je
to pro tu rodinu. Jaký je to ve škole a že je to
normální. Ale není to jednoduchý.
Co jste se o sobě při přípravě
inscenace dozvěděli?
My se známe hodně, nic nás nepřekvapilo.
Nene, o sobě jsme se toho taky dozvěděli
hodně, ale hlavně o tom autismu. Že jsme
toho vlastně moc nevěděli. Spíš nic.
Co vás při přípravě inscenace nejvíc
potrápilo?

Uvědomění si, že pracujeme s
nemocí. Aby to nebylo
depresivní nebo patos.
Máte nějaký rituál před
představením?
Stonožkový objetí. Co nejvíc
se povzbudit, rozmlouváme
se, zpíváme si, cokoliv nás
nabudí.
Prozradíte divákům
nějakou perličku ze
zákulisí?
Když jsme to hráli poprvé na
Dětské scéně v Lounech, bylo
divadlo spíše v zákulisí než na
jevišti. Byl to jeden velkej
zmatek.
Představte si, že jste
skuteční influenceři, co
byste vzkázali světu?
Mějte rádi svoje blízký, mějte
rádi divadlo, mějte rádi
autisty, mějte rádi sebe.

DNES H RAJ Í ...

... MYŠMAŠ, Lužánky - SVČ Brno
Představte nám několika větami váš
soubor.
Jmenujeme se MYŠMAŠ, jsme soubor z
Lužánek, máme věkové rozmezí pět let, od 9
do 14 a fungujeme spoustu let. Je to 5 let od
toho, co byl vymyšlený název MYŠMAŠ.
Tohle vystoupení, které tady bude, je pro
spoustu lidí jejich první.
Kdyby váš soubor měl
superschopnost, jaká by byla?
Nekonečný potlesk, ultimátní chaos,
schopnost splynout, mít nejlepší divadla. Z
části jsme si psali naše hry a vznikaly tam
geniální nápady.
O čem svoje představení hrajete?
O přátelství a síle, držení pospolu. O černé
magii.
Co jste se o sobě při přípravě
inscenace dozvěděli?
Jména, když to byl pro někoho první rok v
souboru. Že jsme tvůrčí v oblasti divadla.
Jako lidi jsme se poznali, protože jsme
spolu trávili 2 hodiny týdně, což je vlastně
hodně. Zjistili jsme, s kým a jak zvládneme
fungovat, s kým nám to vyhovuje a s kým
tolik ne. A taky to, jak kdo pracuje v týmu,
jestli někdo chce pracovat v divadle, nebo
ne.
Co vás při přípravě inscenace nejvíc
potrápilo?
Text. Stoprocentně text. Když jeden člověk
nevěděl text, muselo se to hrát znova celý,
protože se to celý pokazilo. Ztratilo to
takovou tu atmosféru, na které si my hodně
zakládáme. Ještě to vymýšlení scének.
Dostali jsme text v knížce a my to
předělávali do divadelní formy.
Máte nějaký rituál před
představením?
76

Jazykolamy, procvičení bránice, aby to
nešlo jenom přes hlasivky, společně se
namotivovat, rozcvičit.
Prozradíte divákům nějakou
perličku ze zákulisí?
Naše generálka trvala 6 nebo 8 hodin. Tam
se hodně lidí teprve naučilo text, pak se zase
změnil konec. A při vytváření se toho stala

spousta, my jsme totiž všichni strašně
vtipní.
Představte si, že jste skuteční
influenceři, co byste vzkázali světu?
Mějte se rádi, buďte na sebe hodní, choďte
do divadla, kulturně to obohacuje. Mějte
rádi své učitele a lektory dramaťáku, ocení
to.

DĚTSKÁ SCÉNA SVITAVY - 10. - 16. 6. 2022

DNES H RAJ Í ...

... 7. ročník Divadla Vydýcháno, ZUŠ Liberec
Představte nám několika větami váš
soubor.
Jsme super lidi z Liberce! Náš soubor
vzniknul splynutím mladší a starší skupiny.
Někteří členové jsou tedy zkušenější a
někteří jsou na dramaťáku nováčci. Bylo pro
nás milé překvapení, že si jako jeden soubor
rozumíme snad ještě více než v původním
složení. I když jsme každý jiný, dokážeme
spolupracovat a tvoříme dobrý celek.
Vlastníme dokonce i křečka z Polska,
kterého máme ve střídavé péči a vozíme ho
s sebou na všechny přehlídky! Nutno
zmínit, že je tedy pouze plyšový, ale je to
nejlepší maskot, jakého jsme si jen mohli
přát! (viz foto)
Kdyby váš soubor měl
superschopnost, jaká by byla?
Potřebovali bychom se umět naklonovat,
protože často někdo chybí a potřebujeme
záskoky. Klonování by tenhle problém
vyřešilo. :-)
O čem svoje představení hrajete?
Naše inscenace pojednává o soucitu.
Důležité uvědomění pro nás představuje
skutečnost, že soucit je potřebný, ale všeho
moc škodí. Soucitem by se totiž nemělo
plýtvat. Toto sdělení se snažíme předat
skrze příběh o krajkářce, která do krajky
vložila svou duši.
Co jste se o sobě při přípravě
inscenace dozvěděli?
Zjistili jsme, že se v rámci souboru

vzájemně skvěle doplňujeme. Také jsme se
díky tomuto inscenačnímu procesu lépe
poznali, protože jsme si sdělovali osobní
zkušenosti související právě s tématem
soucitu.
Co vás při přípravě inscenace nejvíc
potrápilo?
Často chyběla naše paní učitelka Míša, takže
jsme měli hodně suplovaných hodin, na
kterých jsme nemohli zkoušet. Také nás
potrápilo scénické ztvárnění krajky,
nejdříve jsme pracovali s nepraktickým
provazem, používáme vhodnější zástupnou
rekvizitou.
Máte nějaký rituál
před představením?
Před vstupem na jeviště
většinou hrajeme
„elektřinu“ (posílání
impulzu po kruhu). A
máme pokřik pro štěstí:
„Fu, fu, fu, ať se nám to
povede, fu!“
Prozradíte divákům
nějakou perličku ze
zákulisí?
Na jedné přehlídce si
Anička vyvrkla deset minut
před začátkem
představením kotník. Když
jsme hráli v Polsku, tak si
zase Andy uskřípnul palce
ve skládací židli. Dalo by se

tedy říci, že máme v tomhle ohledu dost
smůlu, ale vždy jsme tyhle prekérní situace
vyřešili.
Představte si, že jste skuteční
influenceři, co byste vzkázali světu?
Tereza: Když se hodně snažíte a dáte do věcí
píli, zadaří se vám!
Anna: Dávejte si před představením pozor,
kam šlapete, protože takový výron na jevišti
není nic příjemného.
Andy: Běžte si za svým snem!
Andrea: Nestyďte se za to, jací opravdu jste!

DNES H RAJ Í ...

... AD/Hadi, ZUŠ Turnov
Představte nám několika větami váš
soubor.
Jsme soubor z Turnova, ze základní
umělecké školy, fungujeme kolem osmi let.
Jsme na sebe napojení, máme dobrou
energii. Jsme hodně aktivní, až
hyperaktivní, proto se jmenujeme AD/Hadi.
A hlavně nás to baví. Máme motivaci bavit
se a dostat se do dalších kol, protože pak
spolu můžeme strávit víc času než jen dvě
hodiny týdně.
Kdyby váš soubor měl
superschopnost, jaká by byla?
Posílení, nebo světlo jsme tomu říkali - když
se na někoho soustředíš, můžeš mu předat
energii, umíme doplňovat energii druhým.
Manifestace - díky, který jsme vyhráli
Jablonec. Děláme, jako že už se něco stalo, a
ono se to pak stane.
Nacházení potřebných věcí - když si
pomyslíme, že potřebujeme třeba píšťalku,
tak ji hned někde najdeme.
O čem svoje představení hrajete?
Jmenuje se to „Ten, který se nepovedl”, ale
je to na motivy Hanse Christiana Andersena
Ošklivé káčátko, a je to o někom, kdo
někam nezapadá a snaží se tam začlenit a
nakonec zjistí, že tam vůbec nepatří, že
celou dobu byl někdo jinej, než si myslel.
To, že tam nezapadá, není vůbec špatně,
protože může zapadat někam jinam.
Co jste se o sobě při přípravě
číslo 4. - 14. 6. 2022

inscenace dozvěděli?
Že neumím mluvit.
Asi že dokážu více někdy zapadat do
kolektivu.
Ale my už o sobě asi všechno víme, někteří z
nás už jsou spolu devět let.
Co vás při přípravě inscenace nejvíc
potrápilo?
Pohyb a konec příběhu.
Máte nějaký rituál před
představením?
Jo. Je velice motivační. Dáváme ruce

doprostřed, vlastně se napájíme, uděláme
jedno velký energický pole, a na konci, až se
budeme uklánět, tak to z nás spadne a
přĳde úleva.
Prozradíte divákům nějakou
perličku ze zákulisí?
V krajském kole jsme museli nahradit čtyři
lidi a ten jeden nám to zavolal až ráno.
Představte si, že jste skuteční
influenceři, co byste vzkázali světu?
To bude ďábelský. Ať se nebojej! Ať jdou
prostě do toho! Ať chápou humor. Jo, ať
chápou náš humor. :-)
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4.

NA S L O V Í ČKO ...

… se Sanjou Krsmanovićovou Tasićovou, lektorkou
semináře A

Sanja Krsmanovićová Tasićová
(Srbsko), herečka a performerka, divadelní
a taneční pedagožka, režisérka a
choreografka. Předsedkyně Centra pro
dramatickou výchovu a umění CEDEUM,
od r. 2020 prezidentka mezinárodní
asociace dramatické výchovy IDEA
(International Drama/Theatre and
Education Association). Zakladatelka a
umělecká ředitelka Hleb Teatar, nezávislé
divadelní skupiny v Bělehradu, a sdružení
Artistic Utopia – UUU. Během let se
podílela na založení řady vzdělávacích
center pro tanec a divadlo. Víc než 20 let
působila jako herečka DAH Teatar a
programová ředitelka Výzkumného centra
divadla DAH. Autorka a producentka
mnoha programů a projektů, včetně Umění
pro sociální změnu a inovativních
vzdělávacích projektů.
Povídání se Sanjou se odehrávalo v
průběhu celé neděle, po částech..., ale celý
tento rozhovor možná začal už mnohem
dříve, někdy v roce 2013 v Reykjavíku v
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rámci setkání evropské sekce IDEA –
celosvětové sítě sdružující odborníky na
dramatickou výchovu a instituce, které se
dramatickou výchovou zabývají. Tam jsme
se setkaly poprvé a od té doby se zaujetím a
kontinuálně poslouchám, co Sanja říká o
své divadelní práci a jejích principech, o
svých vizích, myšlenkách, snech, které
postupně mění ve skutečnost... Dnes je
Sanja Krsmanovićová Tasićová
prezidentkou světové IDEY a není divu. Její
energie, entusiasmus a profesionalita na
poli divadla a dramatické výchovy jsou
mimořádné.
Gábina: Jaké jsou zdroje, ze
kterých čerpáš inspiraci pro svou
práci?
Sanja: Jsem opravdu vděčná, že mohu
čerpat z tolika různých zemí a kultur.
Zajímá mě, co se děje, když se tyto zdroje
potkávají a promíchávají. Je to specifický
přístup, já tomu říkám, že jde o zahradní
permakulturu. Když rostou bylinky vedle
koření, ovoce, květin, zeleniny – jsou tam

pohromadě, ovlivňují se a působí to velmi
bohatě. Potřebujeme i kopřivu. Lidé si ji v
zahradě nechávají neradi, ale ona je léčivá.
A když si ji v zahradě necháme, je to taková
pěkná provokace.
Jako velmi mladá tanečnice jsem měla
tu úžasnou možnost pracovat asi 10 let s
choreografkou Smiljanou Mandukićovou,
zakladatelkou současného tance (modern
contemporary dance) v Srbsku. Žila ve
Vídni, kde tanec studovala, a přivezla tento
přístup do Bělehradu asi v roce 1928. Byla
to velmi specifická cesta, která kombinovala
různé věci, třeba i německý expresionismus
s přístupy a filosofií americké tanečnice
Isadory Duncanové atd. A později jsem
začala pracovat v divadle Dah (česky Dech).
Zakladatelky tohoto divadla (Jadranka
Anjelićová a Diana Milosevićová) působily v
Odin Teatret a tvrdily Eugeniu Barbovi, že
založit obdobu Odinu v Srbsku není možné,
ale on je provokoval, že to nemohou tvrdit,
dokud to nevyzkoušejí. A tak vzniklo v roce
1991 v Bělehradě laboratorní divadlo Dah.
Já jsem v něm působila 21 let. Jezdili jsme
do Odinu každý rok, abychom se učili od
Torgeira Vetala, to byl náš mentor. Byla
jsem s ním v kontaktu až do konce jeho
života a je pro mě velmi důležité i touto
cestou mu vzdát hold.
Setkala jsem se také s Jerzym
Grotowským. Jeho znám pouze z
přednášek, nikdy jsem nepracovala přímo s
ním, ale učili mě jeho herci Rena Mirecka a
Zygmunt Molik. Procházela jsem jejich
dílnami a byli fantastičtí. Rena se zabývala
rituálem, rituálním tancem, náboženstvím,
uctíváním božstev, ale nezajímala ji tolik
performativní stránka věci, divadlo. Naopak
Zikmund Molik, ten se zabýval technikami,
technickou stránkou.
Co mě ovlivnilo zcela zásadně, to je
Japonsko, japonská kultura. Můj hlavní
učitel byl Yoshi Oida. Pracovala jsem s ním
mnohokrát a považuji ho za jednoho ze
svých největších učitelů. Ale pracovala jsem
hodně také s technikami Tadashi Suzukiho,
to jsou nejlepší techniky na trénink herecké
disciplíny a soustředění, velmi to v mnoha
směrech posiluje tělo. Neučila jsem se je
přímo od něj, ale od jeho pokračovatelů.
A ještě jeden zásadní člověk, který mě
ovlivnil, je ruský herec Gennadi Bogdanov
(jeho učitelem byl Kustov, jeden z herců
Mejercholda, tvůrce specifické herecké
metody známé pod názvem biomechanika).
V divadle Dah jsem já jako tanečnice
měla na starost taneční trénink a herečka
Maja Mitić vedla hereckou průpravu a
začaly jsme naše přístupy propojovat a
prolínat, začaly jsme připravovat tréninky
spolu a vyvíjet tak naši vlastní metodu
embodymentu (ztělesnění), fyzickou
metodu. Takže jsme měli vždycky režiséra,
ale tréninky a péči o rozvoj hereckých,
tanečních, fyzických dovedností, to jsem
měla na starost já a Maja. A
Mejercholdovou metodou jsme byly
skutečně fascinované a velmi ovlivněné.
Ještě jednoho japonského učitele jsem
nezmínila, to je slavný japonský tanečník
Shiro Daimon, který žĳe v Paříži... Dobrou
zkušenost mám s polskými lektory, např. z
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Gardzienic s Annou Zubrieckou a
Grzegorzem Bralem. A mohla bych
jmenovat mnoho dalších vlivů –
loutkoherečku Deborah Huntovou, u které
jsem se učila práci s maskou... Bylo by toho
ještě mnoho. A když tě někdo inspiruje, je
potřeba ho zmiňovat, citovat, vzdávat mu
dík jako svému učiteli (mistru). Můžeš
techniky z různých zdrojů používat, měnit,
adaptovat, kombinovat a vyvíjet si vlastní
metodologii, ale vždycky je dobré být si
vědom svých učitelů a hlásit se k nim,
citovat je, přiznávat původ své inspirace.
Možná to celé úplně přepracuješ, možná by
tvůj učitel byl v šoku, jak jeho technika teď
vypadá, ale pořád tam bude zachovaná
nějaká esence, která má svůj původ. A taky
když kombinuješ, je skvělé, když
kombinuješ věci z různých kultur a částí
světa. Vždycky to přinese velké obohacení,
ta práce se stává svým způsobem
univerzální.
Gábina: Vždycky když tě vidím
pracovat, říkám si, že není možné dát
tolik zdrojů a rozličných inspirací do
jednoho výstupu. Když to někomu
popisuju slovně, vypadá to jako když
vaří Pejsek s Kočičkou (ti od Josefa
Čapka - pozn. red.). Dají dohromady
všechno, co jim připadá dobré, ale je
z toho samozřejmě něco
nepoživatelného. Ty ale dokážeš
všechny ty inspirační zdroje přetavit
takovým způsobem, že se to děje
vcelku rychle při zachování své
hloubky a celek je naprosto
konzistentní. Jak to děláš?
Sanja: Myslím, že mám opravdu
dlouholetou zkušenost s divadelní tvorbou,
hraním, ale i vedením workshopů. A každý
workshop je jako představení. Já jsem
performerka, hraju, tančím, režíruju,
tvořím, a tak i každý workshop musí mít
svou vlastní dramaturgii a dynamiku. A
vzniká to v průběhu workshopu. Nikdy
nevím dopředu, co zabere kolik času.
Pracuji s vnímáním rytmu, dramaturgie,
skupinové atmosféry, timingem... Dělám to
víc intuitivně než promýšleně. Vždycky si
předem nachystám startující moment
(první impulz), ale dál se to nějak začne
vyvíjet a já to prostě následuji. A nechávám
se překvapit. Potom se přidávají další věci,
ale stále to musí být na bázi sledování toho,
co se děje, ne naplňování toho, co si člověk
předem naplánuje. Musí to být otevřený
proces. Máš spíš představu, jaké principy
potřebuješ lidi naučit – fyzický trénink,
výuka hlasové techniky, tvorba pohybové
partitury a práce s ní... ale jak k tomu
dojdeš a kudy to vedeš, to musí být úplně
svobodné, protože něco vnášejí účastníci
workshopu. Jde o participativní tvorbu.
Gábina: Mohla bys zkusit
pojmenovat nějaké tři věci, které bys
účastníkům svého semináře chtěla
předat?
Sanja: Teď poté, co jsme prošli dobou s
pandemií, mi připadá nejvíc důležité
uvědomit si, jak překrásné je být spolu
naživo v jednom prostoru – jako lidské
bytosti, které se mohou dívat vzájemně do
očí, dotýkat se... Druhá věc je, že mi nejde
tolik o budování nějaké profesionality jako
spíš o to, soustředit se na skutečnost, že teď
máme možnost stát se lepšími lidmi. A třetí
věc – měli bychom vědět, že dobré je
riskovat a zkoumat a nebát se překračovat
svou komfortní zónu, své hranice.
Ptala se: Gábina Zelená Sittová

4.
číslo 4. - 14. 6. 2022

H O S T PŘEH L Í DKY

V dnešní slavnostní večer nás navštívila
kapela Bombarďák, která sice píše a hraje
zásadně dětské písničky, jež si však mohou
užít i dospělí, děti, které už se vlastně za děti
úplně nepokládají, a dospělí, kteří v sobě
stále mají dětskou duši. Zkrátka úplně
všichni. Tu multigeneračnost můžeme slyšet
ve spoustě jejich písniček jako například v
jedné, která začíná slovy: „Když byl
Bombarďák ještě malý chlapec, neuspávala
ho večer maminka, kdepak. Neuspávala ho
ani babička, kdepak. Dokonce ho
neuspávala ani au-pair, kdepak. Uspával ho
tatínek. A tatínek ten nadevše miloval big
beat.“ A následně pokračuje vskutku
divokou písničkou, ve které děti vyčítají
tatínkovi, že nemůžou usnout, protože ten
jim místo ukolébavek pouští své oblíbené
hudební skupiny.
Já osobně jsem se s Bombarďákem poprvé
setkala, když mi bylo pět nebo šest a dostala
jsem k Vánocům jeho první cédéčko. Od té
doby jsme si jakožto rodina koupili již dvě
další, většinu písniček umíme nazpaměť a
na bombasticko-bombarďáckou vlnu jsme
naladili i moji mladší sestru, která se
narodila pár let po obdržení mého prvního
CD.
Dnes jsme tu byli celá rodina a koncert jsme
si náramně užili. Atmosféra byla
přirovnatelná k atmosféře fotbalového
stadionu, kde všichni řvou jako zvířata.
Konkrétně jsme tu měli ťukající datly,
dupající slony, luskající luskouny,
tleskající… ehm… tleskouny a dokonce i
létající morčata.
Každá písnička byla výbušná jako granát,
ale sladká jako zmrzlina. V divokém tanci, k
němuž nás na začátku vyzvala a po celou
dobu podporovala i samotná kapela, se celý

parket svíjel jako had, mrskal sebou v rybím
stylu a splachoval každou píseň potleskem
jako záchod kus toaleťáku.
Z pokřiku pódia po „poslední“ písničce
(Ještě jednu! Ještě jednu!) málem vznikla
písnička nová, protože celá kapela na ni na
chvilinku zaimprovizovala. Znělo to skvěle.
Bouřným křikem si skákající a ječící
publikum vyžádalo ještě dvě skvělé
písničky. V první se nám otevřela jakási
alternativní realita, v níž Otesánek nejdřív
snědl rybu, potom školu, a nakonec i celé
Svitavy. Ještě, že to byla jen písnička. :-)
Po konci kapela rozdávala a podepisovala
plakáty. Na to podepisování by
pravděpodobně nedošlo, kdyby nepřišla
moje drahá, milovaná maminka, které tímto
velice děkuji, a nepřinesla fixy. Spousta lidí
dokonce získala podpis na ruku nebo
srdíčko na plakát i na ruku. Nikomu se však
nepovedlo ukořistit fotku. Všichni se
mačkali směrem k pódiu, rvali hudebníkům
plakáty z rukou a horlivě si je nechávali
podepsat. Členové kapely se i podle svých
výrazů museli cítit jako seriálové hvězdy
nebo objevitelé nového fyzikálního zákona.
A na závěr… I když členům Bombarďáka je
už skoro tolik jako Dětské scéně, jejich
písničky a jejich nadšení a dětskost
prozatím nezestárly, na rozdíl od metaře v
jedné z jejich písniček.
PS: Ještě asi půl hodiny po koncertu
(správně se říká koncertěěěě) jsem měla
zalehlé uši. Až najdu toho zvukaře, tak
přísahám, že ho přetrhnu.
Rózi
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V ČERA J S ME V I DĚL I ...

Městečko Planermo

Založení klubu divných dětí
80
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V ČERA J S ME V I DĚL I ...

O neposlušných kůzlátkách

Jen jestli si nevymejšlíš
číslo 4. - 14. 6. 2022
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Zahlé dli jsm e ...

Z AP S AL I J S ME...

4.

… z diskusí dětského diskusního klubu
o představeních 2. bloku

Dílny den druhý. Odstartovali jsme pohybovými hrami spojenými s našimi jmény.
Pokračovali jsme chůzí po prostoru, inspirovanou kočkami z prvního představení
„Strašidelná pravda“. Tím jsme se naladili na diskuzi. Hlasovali jsme o tom, který ze tří
příběhů první inscenace se dětem nejvíce líbil. A byla to plichta! Běh mezi příběhy
ztvárňoval pro diváky jednu z ústředních myšlenek a tou byl strach. Dále v těchto situacích
ocenili kontakt s publikem a obrazy vzniklé v představení, konkrétně například využití
silonek při ztvárnění Krahuleny, rozfoukání ohně nebo sežrání medvědem.
Na další představení, kterým byl „Kocomour“, jsme navázali aktivitou „30 sekund“, při
které měly soubory za úkol přehrát inscenaci ve zrychlené verzi. Z výstupů vyplynulo, že s
diváky nejvíce rezonovaly drby ohledně milenců a následná pomsta. Poté jsme v debatě
směřovali k osvětlení vztahů dívčích postav. Čtení těchto informací pro nás bylo
problematické. Naopak diváci ocenili suverénní charakter kocoura a jeho kostýmové
zpracování.
Následoval rozbor představení „Když vykoukne sluníčko“. Rozbor byl tak slunečný,
jako byly holčičky herečky samy. Diváci velmi ocenili hudební složku v podobě hry na
nástroje a také různorodost loutek a jejich využití. To nás dovedlo k přemýšlení nad
rozdílem loutkohry a činohry. Holčičky na závěr samy doporučily loutky, protože jak samy
řekly: Dá se s nimi hodně hrát a je s nimi fakt zábava! Nakonec si každý tematicky nakreslil
svou duhu.
Marci a Deny

Strašidelná pravda
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Z APS AL I J S ME...

Z ahlé dli jsm e ...

... z veřejné diskuse k představením
3. bloku
Vaše inscenace, milé děti, patří k těm nejinspirativnějším v republice. Následující záznam
diskuse zachycuje především problematická místa, na nichž je možné dále pracovat.
Nahlédněte prosím do střípků mozaiky.

Městečko Planermo, Nanervy, ZUŠ Planá
Debata o představení z města Planá (proto Planermo) se odvíjí od dotazů vedoucího
diskuse Jakuba Huláka na dojmy z představení, momenty, které v inscenaci zaujaly, i
překážky a problematická místa. Divácké názory na Městečko Planermo se někdy
rozcházejí: někoho zaujalo detektivní téma stejně jako dětské herectví, někomu naopak
přišlo, že zvolené herectví nepodporovalo vtipy inscenace. Způsob ztvárnění většina diváků
i lektorů vnímá jako karikaturu, otázkou je, zda to byl záměr inscenátorů a zda to tak
chápaly samy děti. V souvislosti s tím si jedna z divaček kladla otázku, jestli se v některých
chvílích vlastně smála karikaturnímu ztvárnění postavy nebo dítěti, které ji hrálo.
Z diskuse vzešla klíčová otázka, zda byl dětem nabídnut správný princip, jak ztvárnit
role dospělých.
Hana Cisovská zmiňuje nejasnost v žánru: pokud by šlo o detektivku, chybí prvky
napětí. Viděli jsme však prvky nadsázky, pro jejíž zdůraznění doporučuje lektorka větší
práci s tělem. Irina Ulrychová poukazuje na častý problém: soubor si myslí, že jsme indicie
pro čtení divadla dostali, neboť je zná, ale k divákovi se ve skutečnosti nedostaly. Oceňuje
práci se „siluetohrou“, návrat děje a jeho zpomalení – prvek však byl použit jen jednou,
bylo by tedy dobré najít další místa, kde by byl použitelný. Viktorie Čermáková mluvila o
tom, že někteří dětští herci hráli psychologické divadlo, ale citové a emocionální motivace
chyběly. Aleš Bergman zmiňuje menší soustředěnost při dopoledním představení,
odpolední mělo větší švih a situace lépe vyzněly. „Proč děti inscenaci hrají?” ptá se na konec
diskuse Luděk Richter.

Jen jestli si nevymejšlíš, NeDiUS, MěKS Vodňany
Diváci i lektoři konstatovali, že ač je skupina věkově rozdílná, jsou spolu a klape jim to.
Silversteinovy básně obdivuhodně fungují jako tmel spojující zájem mladších i starších
dětí. Líbilo se i citlivé rozdělení textu mezi děti. Bylo vidět, že děti vědí, proč text říkají.
Diváci rovněž oceňovali práci se zástupnými rekvizitami (prkno, kbelík).
Zásadním tématem byly předěly mezi básněmi, některé tvořily pointu, jiné působily
spíše jako oslí můstky, nebo byly nezřetelné. Někomu chybělo využití zvukomalebnosti či
rytmizace textu. Některé texty divákům utekly, některé texty působily nahodile, těžko jsme
se do nich dostávali. Aleš Bergman naznačil možnosti využití principů divadla poezie s
odkazem na odbornou literaturu.

Založení klubu divných dětí, Kompoty, ZUŠ Klecany
Předlohou pro vznik inscenace byla oceňovaná kniha Petry Soukupové. Kostýmy či
spíše jejich absence působila některým divákům nejasnosti v tom, kdo je kdo. Lektoři
hodnotili inscenaci pozitivně, obsahovala plno krásných míst. Zmíněn byl informačně
přetížený mírně chaotický začátek, diskutovalo se použití velmi pěkné úvodní písně i v
průběhu inscenace. K završení tématu však většině diváků něco chybí: konečné
skamarádění se jevilo jako problematické (Jak to, že se děti, které měly předtím potíže se
spřátelit, najednou tak snadno daly dohromady?) Viktorie Čermáková zdůraznila, jak je
obtížné převést literaturu na jeviště, inscenátor je totiž v zajetí toho, co ví o předloze, a je
těžké se z toho vymanit. Irina Ulrychová uzavřela debatu tím, že někdy si přejeme, aby už
představení bylo za námi, v případě klecanské inscenaci jí však bylo naopak upřímně a v
dobrrém slova smyslu líto, že hra nepokračuje.

4.

O neposlušných kůzlátkách, 4. A, ZŠ Rousínov
Dozvídáme se, že inscenace započala už v době předcovidové, což je zřejmě důvod, proč z
představení zdá se vyprchalo nadšení ze hry a děti pro někoho působily spíš secvičeně než
hravě. Diskutovala se kvalita textu, nejasný závěr i motivace vlka (ani v textu závěr není
jasný). Divákům přišla veršovaná pohádka jako dobrá nabídka pro děti, nicméně Luděk
Richter pojmenoval dojem více diváků, a sice, že pohádka nepřinesla žádné sdělení, byť
třeba naivně didaktické, a poukázal na to, že i pohádky je třeba interpretovat.
Ktk

číslo 4. - 14. 6. 2022
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V deníku je moje fotka,
ale je u ní špatné jméno
- Štěpán Vacula.

NEVÍM!

KO MI KS
... PADESÁT
REDAKCE

RED - AKCE

REAKCE

DALŠÍ ČÍSLO DENÍKU VYJDE UŽ ZA PÁR HODIN

B L AH O PŘÁNÍ
Přeji tomuto krásnému festivalu, aby
pokračoval nejméně ještě 500 let. A aby
nikdy nemusel přecházet do distanční /
online podoby, protože to je velmi
nebezpečná věc. Nesmíme se spokojit s
náhražkami a přĳímat je jako něco, co je
také možné a stačí to.
Sanja Krsmanovićová Tasićová,
lektorka seminární třídy A

P RO G RAM DĚTS KÉ S CÉNY
ÚTERÝ 14. ČERVNA
8.30–12.30
8.30–12.00
9.00–11.20
14.00–16.30

Dětské scéně bych rád popřál: „Many
happy returns of the day.”
Pavel Bednář, tlumočník seminární
třídy A
17.00–17.45
Já přeju dalších minimálně 50 let, což
jsou minimálně dvě další generace. A přeju
jí, aby byla vždycky stejně pestrá a
nebojácná.
Roman Černík

17.00–18.30
18.00–19.30

Fka
kino
Trám
Tyjátr
SZŠ
IŠJ
MMG
ND
stodola

semináře A–D
Fka, ND
program pro děti ze souborů
4. blok přehlídky – vystoupení pro veřejnost
4. blok přehlídky – vystoupení pro účastníky Dětské scény
Poslední krajka, 7. ročník Divadla Vydýcháno, ZUŠ Liberec Fka
Ten, co se nepovedl, AD/Hadi, ZUŠ Turnov
Fka
skupina A kulato.barevno., Stonožka ve sprše, ZUŠ F. L. Gassmanna,
Most
Tyjátr
Krabat, MYŠMAŠ, Lužánky, SVČ Brno
Trám
skupina B Krabat, MYŠMAŠ, Lužánky, SVČ Brno
Trám
kulato.barevno., Stonožka ve sprše, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most
Tyjátr
diskuse lektorského sboru s vedoucími souborů vystupujících ve 4. bloku
Fka-3. podl.
dětský diskusní klub
Fka-aula
veřejná diskuse o představeních 4. bloku
stodola
20.30–21.15 host přehlídky
Hudebně poetický večírek ke 100. výročí narození Jana
Skácela (a k 50. výročí Dětské scény), Pavla Šefrnová a Johana
Vavřínová
stodola

4.

Fabrika Svitavy
Kino Vesmír
Divadlo Trám
Alternativní klub Tyjátr
Střední zdravotnická škola
Internátní školní jídelna
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Nadační dům Nadace Josefa Plívy, taneční sál
farní stodola svitavské římskokatolické farnosti
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