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Ze dna studny
jsou prý vidět
hvězdy
Jana Soprová

Paní Jana Pilátová, skvělá propagátorka alternativního divadla od 60.let minulého století je mezi divadelníky doslova pojmem. Je ovšem neuvěřitelně pokorná,
ale zároveň tvrdohlavá ve svém poslání seznamovat
mladé lidi s tím, co sama prožila („Divadlo Grotowského – to pro mě byla láska na první pohled, vůbec jsem
nepochybovala…“), ale zároveň jim naslouchat a tak
se od nich dozvídat leccos nového. Za léta, kdy se
věnuje pedagogické práci (mj. v zajímavém projektu
DAMU Integrační program kreativity), získala mnoho
přátel a uměleckých spolupracovníků.
Váš seminář se jmenuje Hledání tématu,
a to je velmi široké zadání. Jaké je vaše
celoživotní téma?
Ten název dali semináři organizátoři
a jsem jim za to strašně vděčná, protože
sama bych takhle pěkný název nevymyslela. A jsem rozhodnuta se s těmi
lidmi, kteří se ke mně na seminář přihlásili, nejprve pobavit o tom, co je vlastně
zajímá. Možná tím, že už 30 let učím,
hledám své téma tak, že zjišťuju, jaké
téma hledají lidé. kteří jsou už z jiného
světa než já. To mě strašně baví, protože
se mnohdy dozvídám, že někdo třeba
o padesát let mladší než já hledá něco,
co jsem kdysi hledala i já, a nebo naopak
něco, co by mě asi nenapadlo hledat.
A není pro mě důležité jen to, co ten člověk hledá, ale hlavně JAK. Někdo těká,
mění zaměstnání, střídá školy, u ničeho
nevydrží – ale to pro mě není žádné

hledání. Já si připomínám slova mého
velkého učitele Jerzyho Grotowského,
který říkal: Člověk buď hledá kolem sebe,
do šířky a vlastně k ničemu nedojde.
Nebo se do něčeho zavrtává do hloubky,
a nevadí, že pro mnohé vypadá jako
magor a nepraktický člověk. Protože ze
dna studny jsou prý vidět hvězdy.
Na seminářích a workshopech, které
děláte, vždy vycházíte z konkrétních lidí,
s který pracujete?
Je to tak. Ale není to vůbec snadné,
když si jen představuji, kdo asi přijde.
V době, kdy jsem začínala, byly praktické dílny pokračováním nějakého semináře. Takže jsem ty lidi už dost znala
a dovedla si představit, co hledají, a co
bych jim mohla nabídnout. To u tohoto
semináře není možné, a tak s sebou vezu
10–15 strategií, těžkou tašku, abych

měla z čeho vybírat. Protože podle zkušenosti vím, že lidé reagují různě – někdo
se nejdříve potřebuje vypovídat, někdo
rozcvičit, jiný se zase zpočátku jen dívá
a až poté reaguje. Pokaždé, když začínám s novými lidmi, se strašně bojím, že
to nestrefím,
Podle mého se „trefujete“ dost dobře. Dokonce jste se stala jakýmsi guru několika
souborů, o kterých mluvíte mj. ve velkých
rozhovoru v posledním Loutkáři. Tedy
konkrétně o divadle Continuo a Farma
v jeskyni, která svým způsobem navazují
na vlnu alternativního divadla šedesátých let minulého století. Jak jste se dali
dohromady?
S Pavlem a Helenou Štouračovými
jsem se setkala už ve škole, a byla jsem
přitom, když se rozhodovali, jestli, jak,
a kde založí svou skupinu, a tam ta spopokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

lupráce vyrostla úplně sama. Nějakou
dobu jsme byli ve vztahu učitelka a žáci.
Ale časem jsem začala být partner, a to
bylo moc krásné. A díky tomu, že jsme se
stali partnery, jsme společně zkusili řešit
otázku, jak vytvořit soubor, který by
nějakou dobu trval. Aby se nemuselo začínat pořád od začátku, od nuly, a dalo
se navazovat a každým dalším krokem
rozvíjet. Díky tomu, že na to v Continuu
přišli, že dělají ty letní projekty, ve kterých se setkávají s různými lidmi, kteří
mají chuť žít podobným způsobem jako
Štouračovi, tak je zachovaná kvalita,
kompetence, o které jsem mluvila. Není
to levné, ale pokaždé promyšlené a vypracované. A s Viliamem Dočolomaským
z Farmy? Ani nevím, kdo koho oslovil.
Fakt je, že mě úroveň jejich řemesla
velice oslovila při první velké inscenaci
souboru Sonety temné lásky. Psala jsem
o nich a vlastně se ukázalo, že mám dvě
možnost: buď s těmi lidmi spolupracovat nebo o nich psát. A protože jsem
byla daleko zvědavější na tu praxi, nežli
na psaní, tak nevylučuju, že jsem se
Viliamovi vnutila.
Vy jste se vždycky pohybovala na hraně
divadla, které bylo trochu „divné“ – alter-

nativní či avantgardní, zkrátka jiné než
klasické. Dnes už termín „divné divadlo“
je v podstatě terminus technicus. Máte
pocit, že se vnímání divadla nějakým způsobem výrazně posunulo od klasického
modelu k alternativě? Že je dnes vnímáno
jako přirozená součást divadla?
Já myslím, že ta otázka má několik
rovin. Rozhodně máte pravdu, že ta
dnešní různorodost vlastně neumožňuje
o něčem prohlásit, že jde o divné divadlo. Ale takhle záležitost má protiváhu.
V některých zemích, kde takové široké
spektrum možností existuje déle než
u nás, už se vracejí k tomu, co má styl,
a řád. Ohromný rozvoj zažívá klasické kodifikované divadlo, opera, balet.
I když je opera seberůznější, fakt je,
že milovníka nemůže zpívat basista.
Že je třeba dodržovat určitá pravidla.
Protože kodifikované divadlo má oproti
těm divným jednu výhodu: je snazší
poznat, jestli ti lidé ovládají řemeslo.
Laicky řečeno, když to někdo nevyzpívá, tak to poznáte. Myslím si, že návrat
k řemeslu, i když ne přímo ke kodifikaci,
je vidět v příklonu k novému cirkusu:
buď akrobat přeskočí, nebo ne, přejde
po laně, nebo spadne... Tam je najednou
vidět, jakou váhu má obyčejná, zásadní

Co mě napadá

Kolik Chrudimí
znáš...
Jacques Joseph

Za poslední léta jsem si navyknul jezdit do Chrudimi jako redaktor
Zpravodaje. Kdysi dávno voněla má první redakční schůzka novotou
a já poté týden chodil po Chrudimi a měl jsem pocit, že vidím festival
novýma očima. Očima redaktora. Ale člověk si zvykne na všechno
a i redakční práce a s ní související životní rytmus za chvíli byly jak
pohodlné boty, do kterých kdykoli jednoduše vklouznu. Do oběda
spát, pak chodit po představeních, v krátkých pauzách lovit rozhovory a s koncem večerního programu naběhnout ke strojům a obrábět.
Během večera přispěvatelé postupně dokončují své texty a odcházejí
a my tu sedíme, všechno pročítáme, zalamujeme a v brzkých ranních
hodinách odcházíme a doufáme, že někde ještě točí pivo.
Během těch unavených večerů jsem si mnohokrát říkal, jak by bylo
hezké se na Chrudim vrátit jako seminarista a znovu si ten festival užít
„nepracovně“. Právě to se letos děje. Dopoledne vstát, mezi představeními se válet u náhonu a po skončení programu se prostě sebrat
a jít na pivo. Ale taky – nevědět, zda a kam se dostanu, když zrovna
nemám lístek, nezažívat tu rodičovskou pýchu, když druhý den vyjde
Zpravodaj a hlavně se stejně po večerech stahovat k redakčnímu
okýnku, protože ta atmosféra je prostě nenahraditelná. Nejde o to, že
by byl život redaktora nebo seminaristy lepší nebo horší, jenom je jiný.
Včera jsem také zastihnul asistentky, jak se radí s Michalem o tom, co
je třeba udělat další den. A uvědomil jsem si, že to je zase úplně jiný
život, jiný festival. Každý jsme v tu kterou chvíli tu či onde, zažíváme
to či ono… tolik lidí, tolik úhlů pohledu, tolik různých Chrudimí… a jaká
je ta vaše?

kvalita. Kompetence člověka, který chce
něco takového dělat (provazochodec
opravdu riskuje, že se zabije). A tam je
najednou přítomna kvalita, jakou dnes
lidé postrádají u toho, čemu říkáme „divné divadlo“. Protože to chce už hlubší
zkušenost, aby člověk rozpoznal, jestli
je to s odpuštěním „natupírovaný prd“
nebo nějaké sdělení. A připadá mi, že je
důležité tohle kultivovat nebo pokoušet
se lidi navádět na to, aby přesněji vnímali, co je osobní kompetence, kvalita,
ručení za to, co dělám, nikoli jen cosi
náhodného. A myslím, že existuje ještě
jedna obtížná věc. Tohle se dalo dobře
rozpoznávat, když existoval relativně
trvalý soubor, s existencí třeba deset let,
a dalo se porovnávat, jak se proměňuje
a jestli je tam pořád to, o co jim jde nebo
jestli už se flákají. Ale dneska jsou stálé
skupiny vzácné. Lidi se shromažďují jen
k projektech, což je podle mého neštěstí.
Náhodou to třeba vyjde, nebo nevyjde,
ale rozpoznat, jestli jde o top kvalitu
nebo ne, není snadné. Myslím, že je to
důsledek hloupého systému financování,
chorobou, kterou nazývám grantóza. Ta
dělá divné divadlo i z divadla, které by
chtělo být úplně normální.
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Divadlo Líšeň: Robinson

Největší předností je energie herců
Marta Hermannová

Vyprávět Robinsonův příběh je těžký úkol. Přestože by ho
naprostá většina z nás nedokázala odvyprávět, jeho podstata
je nám známá. O to víc vyžaduje jevištní zpracování větší míru
interpretace a jasnou dramaturgickou linku, která by proslulý
příběh divákovi nabídla z nového úhlu pohledu. Tvůrci inscenace Robinson až příliš podlehli předloze a zůstali u velmi iluzivního, ač poctivě propracovaného vyprávění příběhu, které však
neotvírá žádné jasně formulované téma.
Velcí dřevění manekýni, jejichž ovládání často vyžaduje spolupráci více herců, působí velmi realistickým dojmem a stylizace
je tak obsažená spíše v samotném materiálu než v tom, jak se
s ním zachází. Dřevěná konstrukce, která se na jevišti různým
způsobem přestavuje a vytváří postupně prostor domova,
ostrova nebo pirátské lodi, je velmi funkční, což už tolik neplatí
o rybářské síti, která sice několikrát představuje mořskou hladinu, ale často zůstává pouhou dekorací.
Jako největší přednost Robinsona v podání Divadla Líšeň vnímám energii hereckého souboru, který představení zvládl i přes
pomalejší a neproměňující se tempo utáhnout celých šedesát
minut. I tato skvělá energie je však bohužel udusaná černými
kuklami, které mají herci přes obličej, aby nerušili iluzívnost svého loutkářského umění. Tento krok nepovažuji za šťastný, protože ubírá divákovi možnost sledovat koncentraci, se kterou herci
loutky vodí, a především vnímat vztahy, které mezi hercem

a loutkou přirozeně vznikají. Kukly navíc dávají hercům pocit,
že na jevišti skutečně nejsou vidět, a jejich napojení s loutkou
se čas od času ztrácí – to se projevuje nejvíce u drobnějších zvířecích loutek, které se na jevišti objeví vždy jen na chvíli a jejich
role v příběhu nejsou zásadní.
Zajímavý přístup soubor zvolil pro vyjádření vývoje postavy
Robinsona. Ten má v první části, kdy je ještě mladým chlapcem,
propůjčen ženský hlas. Když se ocitne na pustém ostrově, má
hlasy dva – jeden ženský a jeden mužský: představují Robinsonovy protichůdné myšlenky nebo simulují vnitřní dialog postavy.
Dospělý Robinson pak mluví už jen silným mužským hlasem.
Oceňuji, že se tvůrci snažili stárnutí postavy naznačit i jiným
než vizuálním způsobem, zároveň však tímto řešením potvrzují
jisté genderové stereotypy.
Velmi příjemným komponentem inscenace je hudba. Na jedné
straně jeviště je „zvukař“, který používá tradiční loutkářské
postupy k ozvučení děje (šumění moře, cinkání lahví apod.),
na druhé je smyčcové duo, jež jemnými melodiemi doprovází
celý příběh. Možná by stálo za to tento zvukový dialog v některých momentech zdůraznit a využít přítomnosti hudebníků
na scéně k jistému zastavení plynoucího příběhu, což by napomohlo rozbít trochu monotónní tempo vyprávění.
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Seminář SoSo • Vzpomínkový seminář
k 30. výročí ukončení Solenické Sorbony
(1988-1990)

Špióníme zas
a znova...
Seminář D

- 5 náhodných setkání na 300 metrech
- 13+1 účastní k
- 0 překročených zákonů
- 2 odnesené kyblíky
- 1 odtlačené auto
- 14 nanuků MÍŠA
- Agent bez sukně -

Seminář K1

Festival jsem zahájila návštěvou speciálního vzpomínkového semináře SoSo, který je
pořádán k 30. výročí ukončení dvouleté loutkoherecké konzervatoře, probíhající pod
názvem Solenická Sorbona (1988-1990). Nevěděla jsem, co čekat… Když jsem vstoupila do dveří, uvítal mě zpěv a to bylo hezké- Tak jsem se posadila, tiše a soustředěně
sledovala pracovní vypětí několika účastníků-absolventů památné Solenické Sorbony.
Za hodinu mojí návštěvy si nedali ani malou pauzu, nebyla šance nikoho zpovídat. Takže vám předkládám výsledky svého pečlivého pozorování. Ve třídě stojí divadelní scéna
dlouhá asi dva a půl metru – útesy, moře, chajda a rybář s rybářkou – O zlaté rybce,
bezpochyby. Místností se rozléhá zamilovaná písnička složená z útržků různých lidovek.
Loutka rybářky ale nevypadá zamilovaně, je to zamračená lakomá čarodějnice, tak jak
to z pohádky dobře známe. Účastníci vybírají vtipy, které do připravovaného představení umístit. „Nesmí to ale být parodie na herectví!,“ shodují se jednohlasně. Přichází
další písnička. Věnuje se divné době a ta bezpochyby je. Divná doba koronavirové krize?
Divná doba, kdy se svět kolem vyvíjí rychleji než dokážeme vstřebat? O divné době by
se daly psát – a píšou – romány, a snad i eposy. Jak dlouhá bude hra, která na semináři vznikne? „Budeme hrát tak dlouho, dokud všichni neodejdou!“ Odposlechla jsem:
Legrace bude, písničky budou, aspoň tak dlouho, dokud nás to bude bavit. Na to se
nedá netěšit!

Ráno jsme šli nejprve pro materiál,
papír a lepidla a pak jsme hráli seznamovací hru – říkali jsme si vzájemně
jména, pak jsem udělali nějakou pozici
a řekli své jméno. A začali jsme s výrobou loutek. Pak jsme seděli v kruhu a
skládali jsme z papíru příběh Červené Karkulk y a malovali. Ještě s jsme
s vyrobenými loutkami ve 4 skupinách
zkoušeli krátké scénky, každá skupinka
měla své téma. Na konci jsme vyráběli
papírové panáčk y z ruliček a dělali
divoké cviky v kruhu.
- Blonďaté agentky -

Seminář K2

1. den jsme se na semináři spíše seznamovali. Hráli jsme hry.
agent -Kyselá okurka-

„Papír je jako podmořské zvíře.“
agent - PAcitát -
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Seminář R • Loutka na každém rohu
seminář pro pra/rodiče s dětmi do 5 let

Dítěti v člověku
Marta Hermanno
vá

Na seminář R • Loutka na každém rohu, který vede herečka
a lektorka Dora Bouzková, jsem se vydala do Střední zdravotní
školy. Místnost, ve které se měl odehrávat, ale zela prázdnotou.
Začala jsem operativně shánět telefonní číslo na Doru, abych
se později dozvěděla, že mobil vůbec nevlastní. Naštěstí mě
zachránil náš zkušený fotograf, kterého napadlo, že bychom seminaristy mohli najít v parku za školou. Už jsme to skoro vzdali,
ale v nejkritičtější chvíli se zpoza stromů ozvalo: „škatulata, škatulata, hejbejete se!“ a nám se odhalil pohled na pestrou partu
malých dětí a jejich rodičů, kteří společně hráli na honěnou.
Seminář je určený pro děti do pěti let a jejich rodiče či prarodiče.
Ti tu však nezastávají pouze funkci opatrovatelů, ale jsou aktivní účastníci, kteří se skrze fantazii svých dětí učí rozvzpomínat
se na tu vlastní. Jak mi Dora Bouzková později řekla: „V každém
z nás to hraní si s fantazií nějak je, nikam nemizí, jen kvůli všem
možným povinnostem na něj nemáme čas a energii.“
Po krátkém odreagování formou hry si seminaristé navzájem
prohlíželi donesené předměty a poté dostali za úkol vymyslet,
co jiného by jejich předmět mohl představovat. Zaslechnu dialog mezi maminkou a dcerou: „Je to knoflík – v co se promění?“
„V žirafu!“ odpovídá okamžitě a bez rozmyslu ta mladší z nich.
Po chvíli začnou všichni společně rozehrávat příběh. Z knoflíku
je nakonec váza ve skřítčím domečku, kolem něhož jezdí tramvaj. Skřítek – starý budík – z toho má migrénu, a tak mu musí
přijít na pomoc krokodýl (kožený pásek). Po velikém dramatu,
kdy zlou medúzu z rukavice musí zahnat fotka Michala Drtiny

na prvním čísle zpravodaje, všechny vzniklé postavy pořádají
velkou oslavu. Spolupráce rodičů s dětmi funguje výborně –
dospělí vymýšlí situace a zápletky v příběhu, který děti boří
ve chvílích, kdy už se jim zdá příliš smysluplný.
V podobném duchu pokračuje seminář dál, vznikají další příběhy s novými objekty. a ještě zajímavějšími zvraty. Dora dětem
v kroužku vysvětluje, že pokud jejich loutka nemá oči, musí si
samy určit, kde si je budou představovat – a tak se děti nenásilně přiučí i něčemu z loutkářských základů.
Následně všichni společnými silami improvizovaně vytvářejí
příběh o panu Houbičkovi, který se vydal na cestu strašidelným
lesem. Je fascinující, jak se děti předškolního věku dovedou pro
něco tak nadchnout a plně se koncentrovat. Propojení dětského
a dospělého způsobu uvažování přináší krásné věci. „Kdybych
nechala děti, aby si jenom hrály, tak je to určitě hezké a přínosné, ale neposouvali bychom ten materiál nikam dál. Takhle si
navzájem pomáháme. Je to takový dialog mezi dvěma způsoby
myšlení,“ vysvětluje Dora.
Ze semináře odcházíme krásným zeleným parkem a já vzpomínám na úvodní slova ze sbírky Morgensternových básní Beránek
měsíc. „V každém člověku je skryto dítě, to znamená výtvarný
pud, a jeho nejmilejší hračkou a předmětem vážného zájmu není
miniatura lodi, vypracovaná do nejmenších podrobností, ale
ořechová skořápka s ptačím pírkem jako stěžněm a s křemínkem
jako kapitánem.“
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Seminář H • Seminář hlasové a mluvní
výchovy
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Začíná to hledáním písmena H a procházením jednoho patra po druhém. Zdá se, že
právě mají ve všech seminářích pauzu. Na chodbách potkávám potulující se seminaristy, kteří se vzájemně navštěvují a všude vládne poklidná atmosféra. Konečně, poslední
patro. Nacházím dveře s velkým H. I zde je právě přestávka a před dveřmi sedí trojice
diskutujících seminaristů. Připojuji se k nim. Nakonec zůstane jen M. a odpovídá na mé
otázky.
S: Jaké máte / máš zatím dojmy ze semináře? (seznamujeme se)
M: Je to skvělý. Oceňuji projev a energii naší lektorky. Jsem rád, že se učíme přímo ty
techniky.
S. Jak bys popsal atmosféru v semináři?
M: Rozhodně přátelská. Hned od začátku.
Tak jsem zvědavá! Pauza definitivně končí a my se přemisťujeme do třídy. Bohužel
můj plán zůstat víceméně v utajení před ostatními seminaristy nevychází a zkušená
profesorka mluvní výchovy na Katedře činoherního divadla DAMU, Martina Gasparovič
Bezoušková mě okamžitě upozorní, že mluvím málo výrazně. Ach ta bránice! Musím ten
hlas víc opírat. Rovnou si přisedám mezi ostatní s odhodláním se za tu krátkou chvíli přiučit alespoň něčemu. Povídáme si o divadle, o herectví, o talentu a nadání. Během diskuze se všichni zapojují a je jasné, že M. nelhal a v kolektivu vládne opravdu příjemná
přátelská atmosféra. Dozvídáme se, že druhů inteligence je mnoho a kromě té klasicky
měřitelné máme i inteligenci emocionální. Ve správném hereckém výkonu je potřeba
vše propojit s uměním ovládat náš tělesný instrument. A to není žádná sranda. Stejným
způsobem to funguje s hlasem. Nejde pouze o hlasivky, ale i rezonanci a sílu celého těla.
Vše ovšem potřebuje názornost, a tak se jde na cvičení. Štěkání, mňoukání, brumendo
a postupné volání všech členů rodiny. Všechno musí drnčet, zvučet a mručet. Klapity,
cupity a ná puti puti. Přichází fotograf a já odcházím akorát ve chvíli, kdy mu seminaristé hází imaginární zrní s obdivuhodnou intonací v hlase (na ty fotky se vážně těším).
A ještě vzkaz od lektorky: “Musíte tam napsat, že mám abnormálně chytré a šikovné
seminaristy!”

V y pr áv ěnka

na dobrou

Thalijka
v Chrudimi
noc

LuZ

Slunce pálilo a Thalijka sotva dovlekla
svoji krosničku před obří budovu, která
do stran házela velikánské stíny. Zdvihla
oči a viděla nadpis DIVADLO KARLA
PIPPICHA. Zaradovala se. Jsou na místě.
Maminka šla dovnitř, aby zjistila potřebné informace a Thalijka začala mezitím
obhlížet okolí. A protože minuty plynuly
a mamka pořád nešla, zamířila si to
k jedněm nenápadným dveřím. Thalijka
obvykle nedělá nic, co nemá, ale čekání
ji ukrutně nebavilo, tak bez rozmyšlení vzala za kliku u dveří. Ty se pomalu
začaly otevírat. Holčičku pohltila tma.
Sotva se pohnula, narazila do nějakých
beden. Mezitím, co si třela naraženou
ruku, zaslechla nějaký zvuk. Jako kdyby
někdo vzlykal. I přesto, že se trošku bála,
vydala se za ním.
pokračování zítra

čtvrtek 2. 7. 2020
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Kašpárek to zařídí
ČMUKAŘI, Trutnov

Rozhovor

Na pár slov
s Jaroslavem Ipserem
Jana Soprová

Je Kašpárek vaše oblíbená loutka?
Obvykle asi jo. Mě vždycky překvapuje,
že Kašpárka, který se normálně v dnešním loutkovém divadle téměř nevyskytuje, znají všechny děti.
Vzpomenete si, kolikrát jste Kašpárka
ve svých inscenacích využil?
Tak třikrát čtyřikrát – napřed to byly
Kašpárkovy pohádky, Kašpárkovy obrázky, pak v 80.letech Jak Kašpárek…,
a v 90.letech Kašpárek chodí pěšky…
Na začátku představení jste říkal, že jste
si to sám napsal ,sám zahrajete. Jak dlouho to vznikalo? A kdo vám pomáhá?
Já jsem původně kdysi hrál O ptáku vzácném, který zlatá vejce kadí,
takovou ptákovinku, ale pak jsem toho
nechal, protože si některé maminy
stěžovaly, že používám v představení
vulgarismy. Teď se objevila nabídka
na taková kratší představení, a tak jsem
vyrobil loutky, Romana (Zemenová) je
nalíčila a Dáda (Weissová) oblíkla. Tak
jsem neodedřel všechno sám!

recenze

Kašpárek v hlavní roli
Ema Šlechtová

Čmukaří inscenace Kašpárek to zařídí je skutečnou one-man-show Jaroslava Ipsera.
Loutkář staré školy přinesl na scénu velkou energii a zapálení, které vypovídá o bytostném nadšení pro loutky a jejich schopnost jak bavit, tak zprostředkovávat pohádkový
svět Kašpárka, co má rád párky s křenem... Interpretační posun této notoricky známé
postavičky je patrný již z prvního obrazu: každý na Kašpárka spoléhá, Kašpárek musí
všechno zařídit, aby se celé království, i s Honzou, mohlo těšit očekávanému happy
endu.
Pohádce nechyběl vtip, brechtovské vystupování z rolí ani ona esence tak podstatná
pro amatérskou scénu – plné nasazení. Ipser tematizuje nejen pohádková klišé, ale
i celé loutkářské řemeslo. S humorem komentuje, že by mezi dějstvími neměla chybět
píseň, ale protože on sám není hudebník, diváci si mohou vychutnat melodii z hrací
skříňky. Velmi jednoduchá a funkční scénografie překvapí vychytávkami: dekorace
smrčku se rázem promění v loupežníka, čarodějnice se zase jedním pohybem promění
na skálu. Podobná „kouzla“ ocení jak děti, tak divadelníci.
Jedinou nevýhodou je délka představení. Tvaru by prospělo zhuštění a rychlejší tempo.
Neúnavná energie jednoho herce je však přesně tím, na co se do Chrudimi těším.

Příběh vychází z klasických pohádkových
základů, ale zpestřují ho drobné fórky,
divadelní kouzla. Tím nejzapamatovatelnějším je asi zlaté vejce. Jak to vzniklo?
Já se před časem zabýval sokolským
divadlem, a tam jsem se inspiroval. Oni si
potrpěli na takové ptákoviny, aby se kouřilo z mašin a podobně, Tak jsem taky vymýšlel. Konkrétně to zlaté vejce – i když
daleko menší – bylo už v tom původním
představení O ptáku vzácném.
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Kuse z diskuse
zapsal František Kaska

V Sůvě, tedy konferenční místnosti muzea se schází
asi 50 lidí, což není špatné. Uskupení židlí evokuje
spíš besedu s pamětníky. Sbor lektorů nepřijímá
novou výzvu a tvoří z židlí tradiční ovál. Jakub
Hulák se ujímá role moderátora, kterou ale letos
nedostal. Porota se představuje. Doznívající Kašpárek v rohlíku připravil atmosféru pro diskusi o jediné
inscenaci, a to Čmukaři: Kašpárek to zařídí.
Jakub Hulák provádí výpal na začátek: Čmukaře s jejich
specifickou poetikou už vnímáme dlouhá léta. Poslední dobou
vídáme sólové projekty Vloni Dáda Weissová s principiálně
podobnou „kašpárkovinou“. Bavil jsem se. Evokovalo to jejich
starší inscenace, čili obdrželi jsme to, co jsme očekávali. Má
vůbec smysl hlouběji inscenaci rozebírat?
Zdeněk Dočekal: Jako diváka tímto souborem nepolíbeného
mě zaujala absurdní poetika. Dlouho se zdánlivě nic nedělo.
Rezignace na dramatično paradoxně udržovalo diváka v napětí. Moc se mi líbilo, že to nikam nespěchalo, přitom to ale bylo
nepředvídatelné.
Blanka Luňáková: Gradace i emoce by vlastně uškodily. Ten suchý humor, v principu až neherectví ala Šlitr fungoval. V takové
inscenaci chyba nemůže být chybou, je přirozenou součásti.
Bylo to milé.
Petr Borovský: Ty chyby byly kořením navíc. Ale mohlo to být o
pár minut kratší. Tempo hodně rozvláčné, beze změn.
Tomáš Volkmer: Autorské divadlo, které dělá Jarda Ipser, nemůže být jiné než Jarda Ipser. Problém je s věkovou adresností.
Co s tím ty děti 3+ počaly? Vše se odehrávalo hodně verbálně,
pozornost mizela. Ale pak přišla akce a už se chytaly.
Zdeněk Dočekal: Představení myslí na rodiče. Označili jsme
jako rodinné divadlo.
Kristián Kubák: Škatulka rodinného divadla někdy může být
takovou výmluvou. Dítě to zavnímá a rodič musí dovysvětlit, na
to ale nebyl prostor. Ten základní příběh, jeho výstavba… Potěšil a zároveň naštval, vnímal jsem spoustu nahodilostí, otázek.
Nakonec se vše v nějaké základní logice vyřeší. Ale například
Kašpárkův příběh se neuzavřel. Jako by všechno bylo jedno.
Stereotypy ve stavbě by se mohly obměnit, je možný modernější způsob uvažování. Proč ta princezna musí zase v pekle
smejčit, proč opět ona komentuje, že díky zlatému vejci bude
mít na šaty?

Standa Nemrava: Dospělí se bavili jinými principy než děti.
Změny ve stereotypech se dělat nemusí, proč za každou cenu
vytvářet moderní, nové pojetí?
Iveta Dřízhalová: Jarda rezignoval na skoro úplně všechno divadelní, ale stereotypy naopak využil. Přesto vznikl nový příběh.
Nepřipravený divák je překvapen, okouzlen.
Luděk Richter upozornil na zmatení pojmů: Rodinné divadlo se
hrálo doma, většinou rodiče dětem. V případě Čmukařů jde o
více vrstevnaté divadlo, které má oslovit celou rodinu. Drží se své
poetiky, ale rozvolněné je to až moc, dynamika by se přece jen
měla proměňovat.
Kristián Kubák: Ty stereotypy nebyly tématem. Vzniká variace
klasiky, ale proč? Nic nového jsme se nedozvěděli.
Jakub Hulák: Srovnám-li letošní inscenaci s loňským Dády
Kašpárkem, kde byla výraznější komunikace s dětmi, to ale zde
nebylo asi ani chtěno. Možná však je to cesta jak je více udržet.
Ale chtěl bych ještě otevřít diskusi ohledně scény.
Tomáš Volkmer: Je to otázka deestetizace, používání nevkusu –
pokud slouží tvaru, výpovědi, tématu, je v pořádku. U Čmukařů
funguje dlouhodobě. Mě to nerušilo.
Luděk Richter: Důležitý je kontext. Hromada laťěk, hadrů, zdánlivý „bordel“, funguje, pokud se uskuteční boj jak v tom „nic“
ukázat „mnoho“. Tady to ale moc nevyšlo. I ten hercův projev
vyzníval tak trochu, jako že je vše jedno.
Michal Drtina: Představení na oblastní přehlídce, bez dětí bylo
lepší. My Jardu známe a baví nás. Ale jeho existence může bavit
i nového dospělého diváka. Ale pro děti tam vlastně téma chybí.
Není jasné, co tvůrce chce.
Luděk Richter: Ano, jaký je smysl? Dělat si legraci ze starých
špatných pohádek a vytvořit stejně pitomou? Není to ani parodie. Mohla by to být postmoderní absurdita – pak ale překáží ta
logika, ač nedokonalá.
Standa Nemrava: Já vnímám zkratku, humor, jistotu, že uvidím
to, co očekávám. Je to vkusné a vtipné a mně to vlastně stačí.
Kristián Kubák: To je ovšem jedna z definic kýče.
A v této chvíli Jakub Hulák diskusi ukončuje a upozorňuje, že propříště již nebude mít žádná inscenace tolik prostoru. A Jakubovi
(a Tomáši Volkmerovi) také patří náš „Borec nakonec“ za nejlepší
hlášku.
Jakub Hulák: Scénografie? Moje žena by se otřásla. Co, Tomáši?
Tomáš Volkmer: To je otázka spíš na tvojí ženu, Jakube. Já jsem
netrpěl.

recenze

Mezi hvězdami
Ema Šlechtová

Naivní divadlo Liberec si v letošní sezóně přizvalo mladou režisérku Annu Klimešovou, čerstvou
absolventku Katedry alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU, která byla v letošní anketě Cen divadelní kritiky nominovaná v kategorii Talent roku. Inscenace Hvězdný posel
vypráví příběh Galilea Galileiho, který jako první přišel s heliocentrickým modelem vesmíru.
Životopis astronoma, který se v životě musel vypořádat s odmítnutím svých poznatků, tvůrci
proměnili v příběh o naději, smrti a lásce. Hlavní poslovo poslání zní: neztrácet naději, jít za svými
sny a nenechat se odradit na cestě k poznání.
Dramatizace knihy Petra Síse přináší na jeviště látku, která je i přes zasazení do renesanční Itálie,
aktuální, svěží a originální. Dětský divák se skrze velký příběh z dějin vědy, konfrontuje s přítomností smrti, jako organické součásti našeho života na planetě Zemi. Dřevěný manekýn smrtky
Galilea provází od dětství. Ten jí na stará kolena s radostí přivítá a konečně pozná pravdu o milovaných hvězdách a planetách. Loutky zprostředkovávají citlivý dialog o tématech, která pro nás
nikdy nepřestanou být zásadní.

Missis Mystif
Hi, ja vas chtela dat posor,
co ja v noci vyslechnout. Ten
vaš cheef mister Drticz, on
tváší, že co all for you udelat
od serce. On rostervat sebe
na cucky klidne, aby vy fain.
Ale on s kazdý festival postavit nofi dům a vcera on tak
planovat, že letos to taky tak
udelat. So. Ja pro fas spionit
i natale.
Pak ja shletla ten Hvěstny osel,
ja absolutly na straně Galilei.
Ale byla podívat Modra Chvěsta a musim, sorry, žict. Netočí
se. Vůbec se netočí. MM
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Zatímco své lektory už každý účastník festivalu zná, členové
odborné poroty jsou možná mnohým neznámí. Kdo tedy bude
přísně i vlídně hodnotit výkony herců + loutkoherců? Alespoň
malé obrázky vám přinášíme v tom čísle, v životní velikosti je
můžete vidět na představeních, ale hlavně na diskusi – nezapomeňte, začíná se, s výjimkou pátku (20.30 hodin) vždy 20.00
v MEDu!
Seznamte se: Ivo Kristián Kubák, Blanka Luňáková, Tomáš
Volkmer, Zdeněk Dočekal a Jakub Hulák.

Z deníčku jedné matky

Šly jsme na představení Cik!
-hag-

Včera v 16 hodin. Já a má dvou a půlletá dcera Eliška. Na schodech MEDu jsme potkaly režisérku Jarku Holasovou. Tak jsem
využila příležitost a raději se zeptala, jestli to malá divačka
zvládne? „Jsou tam bubáci? Drsná hudba? Hrubý slovník?“
Jarka řekla, že ne, ale že v okamžiku, kdy vstoupíme do sálu,
nesmíme už z představení odejít. Rušilo by to. Aha! A tak ještě
kontrolní otázka na Elišku, jestli si myslí, že představení, které
není dlouhé, nejsou v něm bubáci a jsou v něm zajímavé obrazy,
zvládne? Řekla, že jo. Tak jsme vešly do improvizovaného sálu.
(Pro jistotu jsme si však stejně sedly ke dveřím.) Eliška vnímala
a pozorně sledovala obrazy promítané meotarem na zeď. Doplňovala jsem je, šeptem do ouška, vysvětlujícím komentářem.
Změna obrazu přišla vždy zcela přesně, tedy chvilku před tím,
než by Elišku přestal zajímat. Lezoucí cikáda mezi plastovými
krabičkami ji dokonce velice pobavila a srdečně rozesmála. Některé obrazy chtěla sama zkusit vytvářet – cikády v lese. Vydržela do konce představení. Nemusely jsme odejít. Uf. Byla jsem
ráda. Za sebe, protože jsem to chtěla vidět. I za Elišku, protože
nepotřebuje popisnost a velmi silně vnímá atmosféru, jevištní
obrazy a temporytmus. A teprve potom příběh. A domnívám
se, že tak to mají všechny děti. To píšu i pro zapřísáhlé odpůrce
divadla pro nejmladší děti, kteří tvrdí, že do divadla s dítětem
až od tří let. A co se v divadelním světě v současnosti tvoří pro
batolata, že není divadlo? S touto logikou by pak bylo možno
říci, že Cik! nebylo divadlo. Bylo.
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A nabízíme vám také obrázek z redakce Zpravodaje, který fotil
Ivo Mičkal (a toho každý účastník LCH zná!). Na obrázku jsou:
redaktorky + jeden redaktor: Jana Soprová, František Kaska,
Bára Jurašková, Sára Kordová a Marta Hermannová; Petra
Libová, která celému časopisu dává grafickou podobu, a naše
krásné recenzentky, jinak též redaktorky Loutkáře Ema Šlechtová a Veronika Švecová.
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Loutkocaching
A je to tady zas!!! Začalo to před lety a pokračuje dále – letos díky Báře a Kubovi.
Vítáme ty, kteří se nebojí prohledávat
skrytá zákoutí, objevovat křivolaké uličky
Chrudimi, či obhlížet nejroztodivnější
předměty, které město a jeho obyvatelé
nabízejí. I letos pro vás máme na každý
den jednu vypečenou loutkářskou kešku.
Tak vzhůru za dobrodružstvím!

Celofestivalovka
V každém čísle Zpravodaje zveřejníme
jednu nápovědu. Postupně si je střádejte, kombinujte, diskutujte (ideálně sami
se sebou), převracejte, lámejte si hlavu
(prosím, pouze obrazně!). Pokud budete dostatečně důvtipní, již po několika
dnech vás indicie zavedou na místo, kde
bude schovaná krabička se vzkazem =

keška. Vzkaz si přečtěte, podepište se,
krabičku opět ukryjte a text ze vzkazu
oznamte v redakci. Odměna vás nemine! ;) Buďte opatrní, při hledání vás nesmí nikdo vidět. Špióni jsou všude, proto
se tvařte dostatečně nenápadně.

Minutová hra

Kterak
automechanik
k tržbě přišel
Manželé Alkvenclovi

První nápověda zní: TŘI PÍSMENA

Jednodenní keška
U hledání platí stejná pravidla jako
u celofestivalovky, ale každý den pro
vás přichystáme další. Nápověda pro 1.
kešku zní:
AŤ JSI VELKEJ NEBO MALEJ
KDYBY PŘIŠEL DAVID
TAK JSI VEČER BEZ PIVA
HESLO: ???

Bojovka!

Najděte místo na obrázku a dovíte se co dál!

Osoby: Automechanik
Chobotnice
Kašpárek
Princezna
Drak

Obraz 1. a poslední
Chobotnice: Dobrý den, prosila bych
litr plnotučného mléka, 7 rohlíků
a 30 dkg kalamárů.
Automechanik: Ale tady je autoopravna.
Chobotnice: Tak bez toho mléka.
Automechanik: Ale tady se pouze
opravují automobily.
Chobotnice: Tak děkuji, nashledanou.
Kašpárek: Dobrý den, jeden párek.
Automechanik: Ale tady je autoopravna.
Kašpárek: Dobře, tak bez hořčice.
Automechanik: Ale tady je autoopravna.
Kašpárek: Tak děkuju, nashledanou.
Princezna: Zavaž mi střevíček.
Automechanik: Ale tady je autoopravna.
Princezna: Ale já jsme princezna.
Automechanik: Ale tady se pouze
opravují automobily.
Princezna: Za svítání budeš popraven. Sbohem.

Co ještě nového v Chrudimi ohledně
občerstvování
Ochutnal pro vás Fr

Málokdo si asi nevšiml – my zvlášť, protože nám autem zatarasili okénko do redakce,
ale hned za divadlem můžete ochutnat u stánku pizzu od pravého Itala. A tak získal
“muzejní”občerstvovací stan velmi blízkou konkurenci.
Kafekára je kafekára, to ví každý festiváleč. Ale kdybyste chtěli něco nového… Mezi
vchodem do Myší díry a kavárnou Na podsíni vyrostl krámek nové pražírny z Medlešic
Caffe world. Prodávají několik vlastních směsí a samozřejmě, můžete si zde přímo i kávu
dát. Jsou tu teprve měsíc, pozdravují loutkáře a jistě uvítají, když je návštěvou podpoříte a obohatíte své kávové zkušenosti. Neprohloupíte.

Drak: Jednu princeznu nakrájet
a zabalit s sebou.
Automechanik: Ale tady je autoopravna.
Drak: Tak mi to dejte vcelku.
Automechanik: Zde se opravují
automobily, princezny zde nevedeme, ale s jednou jste se právě minuli
ve dveřích.
Drak: Děkuji mockrát. Co jsem
dlužen?
Automechanik: 47 523 korun.
KONEC
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Program
představení
9.00 / 14.00 (A – sem. G, H, I)
/ 16.00 (B – sem. A, B, E, K2) /
18.30 (C – sem. X, SoSo)
10.00 / 13.30 (C) / 16.00 (A)

11.00
11.00 / 13.00 (B – sem. K2, L) /
14.00 (B – sem. R, hosté) / 16.00
(C – sem. X, hosté) / 18.30 (A –
sem. K1, P) / 19.30 (A – sem. Z,
veřejnost)
13.00 (A, B, C) / 15.00

14.00 / 17.00

14.45 / 17.00

16.00 / 18.30

21.30

ČTVRTEK

2. 7. 2020

Malála
S čaganem lamag nohy
Princezna na hrášku
Cik!

Klubovna Divadla Karla Pippicha / Reserve, ZUŠ F. L.
Gassmana, Most / 35 min. / od 10 let

Paleček
Medicínské povídky
Cesta
Srub
Vítězné svině

Letní kino / Buchty a loutky, Praha / 50 min. / od 4 let

Scéna MED / Akolektiv Helmut, Praha / 70 min. / od 12 let

Spolkový dům / Dřevěné divadlo Honzy Hrubce / 40 min.
/ od 4 let
Klubovna nad Scénou MED / 120dB, ZUŠ F. A. Šporka,
Jaroměř / 20 min. / od 6 let

Stan za divadlem Karla Pippicha / KALD DAMU Praha /
40 min. / od 4 let
Jeviště Divadla Karla Pippicha / Divadlo Drak, Hradec
Králové / 70 min. / od 12 let
Spolkový dům / Teatro TRUHLA, Praha / 45 min. / od 15
let
scéna MED / Buchty a loutky, Praha / 70 min. / od 18 let

dílny pro veřejnost
10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

celý den

Kelímkové loutky
Smolíček Pacholíček
a Jezinky z bezinky
Kreativní dílny
Kamínková dílnička

koncerOt5 a Radeček

19.00

letní kino

Slavoj Divadla Karla Pippicha / THeatr ludem, Ostrava

za Divadlem Karla Pippicha / DDM Spirála, Praha 8
za Divadlem Karla Pippicha / 1) Malba a tvoření jednoduchých dřevěných dřevěných předloh a loutek, které si
děti spojí, vybarví a kreativně dotvoří dle sve fantazie. /
2) Malování na porcelán, které se mohou účastnit děti
i dospělí. / 3) Tisk a malba na trička a tašky pro malé
i velké.
Za divadlem Karla Pippicha – průběžně / dílna výroby
malovaných kamínků, tzv. „kapsáčků pro štěstí“

