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Chrudim

Neznámé kra
jiny,
které jsou v n
ás
Jana Soprov

á

Setkání s Kateřinou Šobáňovou začalo sice trapasem (zaměnili jsme v prvním čísle Zpravodaje její fotku s fotkou
její sestry), ale o to příjemnější bylo povídání. „Všechno, co
o sobě řeknu, souvisí s Continuem, moje cesta divadelní
i pedagogická,“ říká. I když divadlo Continuo na Chrudimi
několikrát účinkovalo, v roli lektorky semináře se Kateřina
představila poprvé.
Váš seminář se jmenuje Prostor a čas v doteku. Jak funguje?
Skrze pohyb se vydáváme cestou, která není úplně běžná. Normálně se
v divadle hodně pracuje s literaturou a autorskou tvorbou, takže text existuje jako první, ale my začínáme s tělem v prostoru. Vstoupit do vlastního
těla chce odvahu, znamená to otevřít někdy i třinácté komnaty. Ten pohyb
rozproudí emoce, rozproudí zanesená místa v těle, otevře mnohé, o čem
jsme ani neměli tušení. A lidé, kteří do toho vstoupili, zkusili to, mají můj
velký obdiv. A tak se společně pokoušíme najít svůj vnitřní příběh, otevřít
ho a vyprávět. A to vyžaduje nesmírnou odvahu. Já si připadám spíše jako
průvodce, něco nabízím, ale je na každém, jestli tu výzvu přijme a vstoupí. Ale zároveň je to zajímavé tím, že materiál, tělo, se dá transformovat.
A může to fungovat jak u začátečníků, tak profesionálů. U každého z nás
funguje tělo přirozeně, ale je třeba najít k němu cestu. Profesionální tanečník je svázán nějakou technikou a přes ní se nemůže dostat k tělu, k pocitu
tady a teď. Na druhou stranu lidé, kteří vstoupí a neví, o co jde, to zvládnou
daleko lépe. Mají přirozenou autentičnost, kterou tanečníci někde ztratili.
A je nádherné vidět, jak se tyto dva světy potkají.
Když se řekne loutka, co si představíte?
To je otázka. Já si v první chvíli vybavím materiál, nemám konkrétní
podobu. Takže nemám oblíbenou loutku, ale práci s materiálem a to, co
se z toho materiálu zrodí v prostoru a čase. To, co se v tom procesu, tam
a zpátky, proměňuje. Jsou to různé
podoby transformace, nic statického.
Jak s touto transformací pracujete?
Na seminář jsem jako materiál přinesla
papír. A ze začátku, v první chvíli,
jsme z něho nevyráběli nic, co má
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1

tvar, co chodí, co má nějakou podobu,
ale všímali jsme si vlastností, kvality, co
všechno papír umí, jak nám vzdoruje, ale
taky, jak nás dokáže hladit, motivovat.
Říkáme tomu „identifikace s papírem“
a skrze to, jak papíru dáváme impuls
a jak na ten impuls reaguje, se dostáváme k pohybu. Prostřednictvím té identifikace jsme zkoušeli papír transformovat
do těla. Nemůže to být imitace, protože
nikdo z nás nebude tak lehký, nikdy
nebudeme mít podobu papíru, nikdy
nedokážeme, co papír umí. Takže zadání
bylo Staň se papírem, přičemž interpretace, to, co si kdo myslí a co tomu papíru
podsouvá, nebyla tak důležité. Z doteků
a z pohybu jsme transformovali naše
zkušenosti do materiálu, do konkrétní
podoby papírové loutky, protože skrze
tělo můžeme vidět a cítit vnitřně, jak
to funguje, jak jsme složeni, kde pohyb
začíná, kde končí, kde je ten impuls.
A s touto citlivostí vcházíme, přicházíme k loutce a vdechujeme ji skrze svou
zkušenost.
Je to tedy komunikace se sebou samým
i s okolím beze slov?
Často, když máme nějakou otázku,
nepomůže žádná teorie, je důležité to
zkusit. Protože tak se mnohdy podaří najít odpověď na otázku, a nebo se dostat
k úplně jiné otázce, která s tím souvisí.
Mluvit můžeme o věcech jen do určité
míry. Hledáme slova, ale vidět a cítit je
něco úplně jiného. Tak říkám: Zkuste to!
Je to hledání, které často bolí, je dlouhé,
výsledek není hned. A když si už myslíte,
že to máte, a zkusíte stejnou věc znova,
nefunguje, a my nevíme proč. To je ta
krása se vším všudy.
Je to velmi zvláštní přístup k divadlu
i životu, který patří k tvorbě divadla
Continuo. Vaše divadlo většinou nepracuje v klasickém divadelním prostoru, ale
často venku nebo v rámci site specific
projektů. Ćím přibírá do svého „portfolia“
daleko více různých vlivů a podnětů.
To je jedna větev naší práce... Máme
štěstí, že Continuo sídlí v malé jihočeské vesnici Malovice, a protože v roce
2014 proběhla na našem divadelním
statku rekonstrukce, tak už má ta malá
vesnička své divadlo a zkušební ateliéry.
Jsme za to hrozně rádi, protože nejde
jen o divadlo Continuo, my vlastně ten
prostor pro sebe nepotřebujeme, ale
konečně můžeme realizovat naše sny
a o prostor se dělit se soubory, které mají
zájem tvořit a nemají kde.
Já jsem před pár lety byla ještě ve Švestkovém dvoře, kde herci spali v maringotkách. Ale je fakt, že ten krásný nový
prostor dnes spousta lidí z oblasti pohybového divadla využívá k rezidenci, protože
tu mohou pracovat v absolutním klidu

a soustředění. Je to taková oáza… Vaším
nejnovějším projektem je titul Hic sunt
dragones. Můžete o něm něco říci?
Je to takové ženské představení, na jevišti jsou čtyři členky divadla Continuo,
a kromě Pavla Štourače s námi poprvé
spolupracuje jeho syn Kuba, který
dělá hudbu. Je to představení, které
mě zvlášť těší, protože vzniklo cestou
materiálu. Byla to obrovská laboratoř,
nejenom pohybová, ale hlavně věnovaná práci s materiálem. Nevěděli jsme,
co nás čeká, pracovali jsme v různých
fázích se sádrou, hlínou, a v souvislosti
s nimi i s pohybem. Zkoušeli jsme hledat,
což byl základ té tvorby. Nešli jsme
do příběhu, ale vydali jsme se do opravdu neznámých krajin, které jsou v nás;
které hledáme, neznáme. A občas,
i když do nich vkročíme, nevíme, co nás
na cestě čeká. Jestli se budeme smát
nebo plakat, jestli nás místo, kam vstoupíme, posune někam dál.
Je to současně krásná, ale i děsivá
představa vstoupit do neznámého světa.
Dávám si vaše slova do kontextu toho, co
jsem v Continuu viděla. A téma snu a ne
zcela reálných krajin, krajin vzpomínek,
se opakuje.
Je to opět jedna z těch větví divadla,
které děláme. Když si vezmu představení, která vznikla za dobu pěti let, co jsem
v Continuu, tak jedna větev zpracovává
historii, ať je to Oběť, Sousedé nebo
Poledne. Pak jsou to samozřejmě pohádkové příběhy jako Zuna nebo Murgila

a Zorila, které se v minulých letech
představily na Chrudimi. A potom je tu
taková laboratoř, jak jsem už zmínila.
Jde často o slovy nepopsatelné věci,
které nám vznikají. Protože neustále,
v každém představení hledáme, okupujeme hranice, shluk, tělo, materiál.
Přemýšlíme o tom, co se dá vyjádřit
slovy, kde to končí a kde to začíná. Je to
zkrátka jedna velká laboratoř, do které
se vždycky noříme a nikdy nevíme, jak
a kde se vynoříme zpět.
Každoročně dělá Continuo v Malovicích
a okolí letní projekty se zahraničními
účastníky. Jak to bude letos, podaří se?
To pro nás byla velká otázka. Dlouho
jsme nevěděli, jestli letní site-specific
bude, ale nakonec se to snad podaří. Udělali jsme open call, přihlásila
se spousta lidí, i ze zahraničí, takže
přihlášky máme. Zítra začíná příprava,
tak uvidíme, jak to dopadne. Představení Ostrovy by měla probíhat ve dnech
6.–13. srpna v otevřené krajině v blízkosti
Švestkového Dvora v Malovicích. Břeh
a hladina rybníka, pole, louky, polní
cesty, koruny stromů i nepoužívaná
trať místní lokálky. Všechna tato místa
se stanou dějištěm divadelních akcí,
výtvarných a zvukových instalací, které
budou moci diváci projektu zhlédnout
v libovolném pořadí a poskládat si tak
svůj vlastní příběh. Ty, kdo neuvidí
v Malovicích, zvu na pražskou premiéru
22. září.
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Los recenzos
Ema Šlechtová

Zorro Mstitel je ikonickým „superhrdinou“ nejen španělsky mluvících zemí, který se stal
ve dvacátých letech mimo jiné výraznou postavou filmových trháků. Právě prostředí,
mexické Pueblo, si Divadlo Alfa zvolilo za výchozí bod pro celkovou estetiku inscenace
Pozor, Zorro!. Důraz na mexickou kulturu se stává ústředním jazykem komunikace – a to
jak doslova, tak divadelně. Až realisticky přesná nápodoba španělské kolonie 19. století,
včetně černošského sluhy a hudebníků v sombrerech, je na jednu stranu tím, co dělá
inscenaci výraznou, na druhou stranu právě excesivní kumulace těchto prvků pro mě
přesahuje hranici snesitelnosti.
Práce s jazykem, která má být podle anotace redukována na minimum, je ve skutečnosti nekorektním nánosem -os za každým slovem. Zmutovaná čeština, španělské „si“
a asociace na první dobrou (nachos, kaktus, tequilla) jsou možná ze začátku vtipnou
kresbou zažitých stereotypů, ale jejich množství, které by mělo generovat nadsázku,
funguje spíše protichůdně. Chápu, proč si tvůrci zvolili princip klišé, ale vtip, který je
záměrem, v naddimenzovaném počtu zaniká a zůstává pouhá prvoplánovost. Kvalitní loutkařina, díky které je třeba loutkotanec flamenca naprosto strhujícím obrazem,
kolikrát nemá šanci vyniknout. Přitom právě řemeslně zvládnuté marionety na drátech
jsou tím, co Divadlu Alfa zajišťuje úspěch i v zahraničí.

Co mě napadá

Tak zas napřesrok!
Jana Soprová

Uběhlo to letos neuvěřitelně rychle
a neuvěřitelně v pohodě – aspoň u nás
v redakci kromě jednoho krizového
večera, kdy vypadl internet (zase nám
technika dala pocítit, že je mocná čarodějka...), probíhalo vše nad očekávání
dobře. A pomocníků (……………... zde
doplňte své jméno, pokud jste přispěli)
bylo dostatek. Všem děkujeme! Tak se
snad podařilo ukázat nejrůznější tváře
festivalu s pochutinami loutkářskými
i gurmánskými. Za tuhle pohodovou
atmosféru mohla bezpochyby i karanténa, provázená divadelním půstem,
a dychtivost všech, kdo si nedovedou
začátek léta bez Loutkářské Chrudimi
představit. Těm, kdo se nezalekli a přijeli
nebo přišli – a bylo jich věru dost (včetně
místních dětí ve „výrobních“ seminářích,
které si každodenně hrdě odnášeli vlastnoručně vyráběné loutky), se dostalo
opravdu bohaté hostiny, které se kromě
živáčků účastnily rozmanité loutky
všech velikostí, tvarů a materiálů. A tak
to má na Loutkářské Chrudimi být. Tak
díky Michalu Drtinovi a všem, kdo tu byli.
Vzhůru do té sedmdesátky!

MINUTOVÁ HRA

POHÁDKA
NA NESPAVOST
Věděli jste, že…

inscenace Prefaby, byla oblíbenou
...skladba, kterou poslouchá ženská postava
písní J. V. Stalina?
tánní večírky? Nejeden režisér pak
...v Modré hvězdě se konají ty nejlepší spon
aturg se chce vloupat do redakce pro
skončí nad ránem v potůčku a nejeden dram
víno!?
zajímavost o své bílé čepici, kterou
...Michal Drtina nedokáže vymyslet žádnou
bychom mohli publikovat v této rubrice?
...Zorro znamená španělsky liška/lišák?
? Kostel Církve československé
... dnes slavíme památku mistra Jana Husa
Budova byla navržena místním
sbor.
v
Husů
uje
husitské tady v Chrudimi se jmen
istickém slohu a postavena v letech
architektem Cyrilem Luhanem ve funkcional
nápisem PROSÍM, ABYSTE SE MILO 1934 -1935. Severní průčelí kostela je opatřeno
VALI A PRAVDY KAŽDÉMU PŘÁLI. M. J. HUS.

Žily byly davy lidí
a ti pořád lezli do díry.
Tam na ně nefoukal
protivný svěží vítr.
Zvířata jim neradila
jak mají žít
a rostliny se jim nesmály
do obličeje.
Největší strach ale měli
lidé ze slunce.
Buď svítilo moc nebo vůbec.
Zkrátka v díře se měli nejlépe.
A pokud se někde neztratili,
milé děti,
tak tam lezou dodnes.
KONEC
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Seminář I • Prostor a čas v doteku

t
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Zasta
Marta Hermannov

Vcházím do vyprázdněné školní třídy, u jejíchž zdí posedávají
trochu unavení seminaristé – přišla jsem doprostřed pauzy. Je
neděle a seminář Prostor a čas v doteku, který vede herečka
a lektorka mezinárodní divadelní skupiny Divadlo Continuo, se
koná naposledy, protože Kateřina se už musí vrátit na Švestkový
dvůr. Nečeká mě ale žádný závěrečný výstup, protože seminář
je koncipovaný spíše jako „divadlo laboratoř“ – taková drobná
ochutnávka Continua zkoncentrovaná do pěti dnů.
Po krátké pauze bereme dvě velké (seminaristy vyrobené)
papírové loutky a vydáváme se do parku, kde je pro práci s nimi
příjemnější klima a krásnější, autentická scénografie. Zastavujeme se u starého dřevěného altánku, odkládáme si věci na lavičky a seminaristé se pouštějí do práce. Kateřina vysvětluje, co
je cílem dnešního dne: „Zaměříme se na loutku. Prozkoumáme,
kde má centrum, jak se vede, co nabízí. Co je bonus papírové
loutky a co nám naopak nabízí lidské tělo, ale loutka to neumí.“
Velkého papírového manekýna musí vodit čtyři lidé najednou,
a tak se seminaristé postupně střídají a zjišťují, jak se správně
zkoordinovat, aby synchronizace pohybů čtyř párů rukou dala
loutce život. Je zajímavé sledovat, jak malá změna pohybu
nebo způsobu držení loutky postačí k tomu, že iluzi její živosti
uvěříte, nebo naopak ne. Když si všichni seminaristé vyzkouší vodit různé části loutky, přichází na řadu složitější zadání.
Dostávají 50 minut na to, aby kdekoliv v parku vytvořili krátkou
situaci, v níž se jim povede loutce vdechnout život a rozpohybovat ji. „Nedělejte si to jednoduché, prosím!“ vyprovází Kateřina
seminaristy, kteří s vidinou těžkého úkolu odcházejí pracovat.
My s Kateřinou usedáme na stinnou lavičku a povídáme si.
Dozvídám se, že v semináři nejprve pracovali s materiálem,
poté se zaměřili na své tělo – zkoušeli různá pohybová cvičení
a také vystavovali vlastní partitury, a teď se obloukem vrátili

á

zpět k materiálu. Motiv, který se táhne všemi pěti dny je dotek –
Kateřina se o něm krásně rozhovoří: „Dotek je to první, s čím se
setkáváme, když se narodíme – někdo nás zachytí, přes něco se
dereme. A dotek je i to, s čím ze světa odcházíme – někdo nám
zatlačí oči. V životě mezitím může být dotek impulsem k radosti
a ke štěstí, a zároveň se v jiné kvalitě může stát násilím. Ta škála
je strašně bohatá, ale my na ni často zapomínáme a ke komunikaci používáme daleko více slova.“ Cílem semináře je se nad
dotekem a pohybem pozastavit a otevřít v sobě otázky, které
toto zastavení v každém individuálně vyvolá. Zároveň Kateřina
seminář vnímá jako otevřené sdílení zkušeností. Jak sama říká,
cesta, kterou nabízí ona, je pouze jednou z možností.
Necelá hodina rychle uběhne a já vyrážím hledat seminaristy,
na místo přicházím o něco dřív, abych je ještě zastihla uprostřed
práce. Na první pohled je vidět, že s voděním loutky hodně
pokročili a dokáží s ní manipulovat daleko obratněji než před
pár minutami. Po chvilce přichází Kateřina a seminaristé ukazují
výsledek své práce. Papírový manekýn leží na zemi a spí, pak se
pomalu probouzí, zvedá se a stařeckým krokem dojde k lavičce, na kterou se těžce usadí. Seminaristé si poradili i s tím, že si
museli loutku v jednu chvíli předat – na jejich existenci ale skoro
jako bychom zapomněli, zdálo se, že papírový stařeček opravdu
ožil. Poslední půlhodinku nedělního semináře věnuje skupina
reflexi celého týdne. Dvě seminaristky vyzdvihují práci na pohybových partiturách, jen je mrzí, že je nestihli ještě více rozpracovat. „Je super, že jsem skrze partitury více poznala charaktery
vás ostatních,“ poznamenává jedna z nich. Teď už jen vzájemné
díky, pozvání do Continua, další díky, pomalý odchod parkem
pryč. Letošní Loutkářská Chrudim je tady poprvé u konce, těch
konců nás ale čeká ještě dost.
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Seminář L • Výtvarné leporelo malých
loutkářů
Špióníme...
Seminář C

Co to tady děláte?
Umění!
Hm, pod to se může skrýt všechno.
agenti - Larvičky -

Seminář H
K?

Agent - anonym -

Seminář K1

Ráno jsme hráli hru Bunny Bunny a Lišku
a zajíce, Potom jsme připravovali věci
na pondělí a nakonec jsme šli ven a tam
hráli hru Proplejtaná a Upíra.
- Blonďaté agentky -

Seminář K2

„Ty scény bych si více užil... tak dvakrát
pomaleji.“
agent - PAcitát -

a
k
l
u
k
Kar
k
a
n
i
j
t
á
r
k
t
c
třiná
Sára Ko

rdová

Přicházím do třídy základní školy Bohemia. V místnosti vládne tvůrčí a uvolněná atmosféra. Zatímco se rozhlížím, co které dítě dělá, přisedám si k lektorce Jiřině Polanské.
Já: Mohla byste mi popsat téma semináře L?
Jiřina: Celý týden máme téma Červená Karkulka. Každý den s dětmi vyrábíme jiný druh
loutky, ale pokaždé je to nějaká postava z pohádky O Červené Karkulce.
Já: Jaké typy loutek jste si vyzkoušeli?
Jiřina: Začali jsme s plochými loutkami (špejle a papír), pak jsme dělali hadrové, zkusili
jsme si masky vlka a nakonec to vše spojili ve scénkách, které snad do zítra nacvičíme.
Dále se dozvídám, že všichni měli možnost tvořit volně, ale zároveň kdo chtěl mohl
použít šablonu. I když každý den byl čas na hry, kdo chtěl mohl pokračovat ve vyrábění.
Zkrátka nikdo děti netrápil a jak se zdá, tvořivého ducha to v nich pořádně rozproudilo!
Když mi ukazují svoje výtvory nestačím se divit. S každou loutkou si vedoucí semináře s dětmi prošli i základní principy vodění. Připojuje se k nám i druhá lektorka, Alena
Štěpánová a přichází čas na generálku nacvičených scének. Máme tu hned několik Karkulek, několik lesů a několik strašidelných vlků. Třináct dětí, třináct přístupů. Každý má
prostor ukázat svoje loutky a zahrát si část příběhu. Víc prozrazovat nebudu, protože to
pravé přijde až zítra na prezentaci semináře.

K-Dvojka hlásí
- městečko Palermo usíná
- papíroví panáčci ožívají ve svých rolích
A co bude dál?!?!
agent - Červená propiska -

Byli jste nej!
agent - Štěpa Jožin -
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Seminář Z • Zapomenuté
umění

pondělí 6. 7. 2020
minutová hra

NENÁPADNÝ
PŮVAB PISOÁRŮ
Pabouk paboukovič

Postav y: Zasloužilý umělec, Mladý
loutkář, Uklízečka, Chlapec s průjmem
Odehrává se na pánských záchodcích.

d
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Co lok,
Bára Jurašková

Pátým rokem se mohou upovídaní návštěvníci festivalu příhlásit vedle diskusního semináře X, také do polodiskusního semináře Z – Zapomenuté umění. Tady se točí víceméně
pravidelně ti stejní návštěvníci a tak, i když se seminář příliš nemění, lze soudit, že jeho
formát všem přináší, co od něho očekávají. Výstup z něj není praktický, nýbrž právě jen
v osobním rozvoji. Účastníci nasávají informace o loutkovém divadle z ukázek a následných rozprav nad nimi i programem. „Probíráme festivalová představení snad ještě
podrobněji než na dizkuzích.“ Směje se lektor Aleš Pop. Atmosféra v semináři je uvolněná, podnětnou diskuzi totiž nezapomínají účastníci stimulovat kávičkou, čajem nebo
vínem. Co lok, to nový nápad!

Zasloužilý umělec: (myje si ruce a notuje si) Když táhne bílý losos peřejí…
Přicházejí Mladý loutkář a Uklízečka s velkou rolí toaletního papíru.
Ve dveřích se málem srazí. Mladý
loutkář se jde vyčůrat.
Uklízečka znejistí a přešlapuje u dveří.
Zasloužilý umělec vychází ven.
Uklízečka: Mistře, mohla bych vás
poprosit? (podává mu roli)
Zasl. um.: Ale jistě. (chystá se dát
autogram)
Ukl.: Ne, tu roli že na záchod byste
dal…
Zasl. um.: Šmarjá, ženská, tak jí tam
dejte sama!
Ukl.: Ale teď tam šel mladý pán…
Zasl. um.: Mladý pán, mladý pán…
vždyť ten vás neukousne!
Ukl.: Pochopte, vždyť on tam…
Zasl. um.: No co, co, tak snad se ho
nebojíte!
Ukl.: Já přeci nemůžu (marně se pokouší překonat křesťanské vychování)
Přichází Chlapec s průjmem.
Zasl. um.: Prosím vás, dejte to sem!
(přijímá roli a chce ji vyměnit, nejde
mu to, Chlapec nervózně přešlapuje před kabinkou) Jak se to tam
jenom...?! (nervozita Chlapce citelně
stoupá, situace se stává kritikou,
umělec stále zápolí s rolí) Ták! Vidíte,
že to nakonec šlo! (odchází)
Ukl.: (za ním, omluvně) Když on tam
ten mladý pán...
Chlapec vbíhá do kabinky, celá situace deeskaluje. Uklízečka rozpačitě
odchází. Ticho.
Mladý loutkář domočil a také odchází, nezasažen krizí, již svým vyměšováním způsobil.

pondělí 6. 7. 2020
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Zlatá kniha andělů
Střípek, Plzeň

Rozhovor se Šárkou
Chvalovou, druhou
nejdůležitější osobností
souboru Střípek
František Kaska

Jaké je to, tvořit a hrát s Františkem?
Je to samozřejmě úžasné, je to také dobrodružné, občas nevyzpytatelné, ale je to velká radost,
inspirace. Ale aby bylo jasno, František má sice
hlavní slovo, ale na oplátku mě musí oslovovat
Ó jasná.
Jak se srovnáváš se závistí, kterou jistě budíš tím,
že s ním můžeš vytvářet divadlo?
Tak jistě, s Františkem by chtěl hrát každý. Jsou
okamžiky, kdy musím příznivce a zájemce odhánět. A musím se smířit s tím, že občas dá přednost mladším, hezčím.
Měli jste teď dost velkou pauzu mezi inscenacemi.
Je to tím, že je už méně výkonný a také trochu
líný?
Rozhodně ne. Spíš měl řadu jiných projektů a když si vybral k tvorbě mě, musí počítat
i s problémy zdravotními, povinnostmi rodinnými,
stěhovacími…

Andělé s nadhlede
m
Adéla Vondráková

Plzeňský soubor Střípek patří mezi stálice české amatérské scény a pravidelné účastníky loutkářských přehlídek. To je štěstí a zároveň i trochu prokletí.
Nevstupuje totiž jen do konkurenčního prostředí tvořeného ostatními soubory
a jejich inscenacemi, ale musí čelit i svému bývalému já – respektive očekáváním zkušenějších diváků. Letos v Chrudimi Střípek uvedl inscenaci Zlatá
kniha andělů a uspěl v obou případech. Soubor se nechal inspirovat knihou
Petra Chudožilova Příliš mnoho andělů, z níž zdramatizoval několik krátkých
povídek. Společným jmenovatelem všech je pojetí andělů jako běžné součásti
života (ať už jsou viditelní či nikoliv) a jejich jakási vtipná taxonomie. Diváci se
tak mohou z inscenace dozvědět nejen to, jak těžkou práci vykonávají andělé
strážní, ale i jaká je to potíž, když se andělé – taková ta protivná trpasličí sorta
– přemnoží a deratizátor nepomůže. Jednotlivé příběhy, rozdílné svým tónem
oscilujícím od sentimentu k anekdotickému humoru, Střípek pojal velmi rozdílně. Některé zpracoval pomocí manekýnů, jiné animací předmětů denní potřeby a další třeba za pomoci projekce připraveného animovaného filmu. Výsledkem je v podstatě koláž na dané téma, jejímž pojivem jsou (v zásadě celkem
zdařile podané) písňové a hudební vložky. Jistě, jednotlivé loutkářské principy
by možná stálo za to hlouběji prozkoumat a vytěžit, animovaný film působí
v rámci celku poněkud cize a celkové výtvarné pojetí by mohlo mít přesnější
výtvarný rukopis. Nicméně je chvályhodné, že tvůrci našli odvahu jednotlivé
přístupy zkombinovat a zkoušet. Navíc, inscenace se opírá nejen o humor
předlohy, ale hlavně o zábavnou jevištní prezenci Šárky Chvalové a Františka
Kasky, kteří hrají s lehkým odstupem a nadhledem, což tématu vysloveně sluší.
A tak divák inscenaci rád odpustí nějaké ty drobné mouchy.

Poslední inscenace Střípku hrajete ve dvou či
třech lidech. Znamená to, že starý, velký Střípek
už nežije?
To, že jsme na jevišti dva neznamená, že za námi
nestojí řada dalších Střípkáčů. Ať už jde o výtvarníka Jirku Kizmana, nápady k inscenování,
pomoc s technologiemi, úpravu scény, šití obalů
na kulisy, rady ohledně loutkoherectví, oko zvenku… Dobrá polovina kamarádů ze Střípku stojí
za námi a tvoří s námi.
Máte letos novou posilu. Kde se vzala?
Tu se vzala. My chceme pracovat s živou
muzikou, ale máme málo rukou. A naše skvělá
kolegyně ze školy Terezka Stupková je výborná
hudebnice a improvizátorka. Stačí jí zabroukat
(brouká), nebo třeba (brouká jinak) a ona z toho
vytvoří skladbu. Jako muzikant s námi trénuje
a hraje v Improlize a tvoří i s naším studentským
divadlem. Toto je ale její první, a my doufáme, že
ne poslední spolupráce se Střípkem, a taky první
LCH v jejím životě.
Jeden váš spolupracovník ale není ze Střípku,
dokonce ani z Plzně, ale je spojen s naším Zpravodajem. Prozradíš čtenářům o koho jde?
Ráda. Máme velkou radost, že nám Vojta Líba
vytáhl trn z paty a po nedohodě s předchozí
výtvarnicí v krátké době svými obrázky pomohl
vytvořit naši moderní komiksovou kramářskou
píseň. Tímto se mu také omlouváme, že vinou chyb v přeposílání informací není uveden
v programu. Ale u promítaných postav při našem
představení najdete stejné oči, jaké mají obrázky
ve Zpravodaji.
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O zvířátkách

Vozichet – Ruda Hancvencl, Jablonec nad Nisou

Na pár slov s Rudou
Hancvenclem ze
souboru Vozichet
Sára Kordová

Kdo všechno se podílel na tvorbě inscenace O zvířátkách?
Já a moje žena (Ivana). Takže manželé
Hancvenclovi.
Jak to bylo s předlohou?
Začali jsme s tím, že jsme chtěli dělat
divadlo o zvířátkách. V první chvíli jsme
přemýšleli nad variací Války s mloky, ale
od toho jsme postupně upustili. Pak nám
inspirací byl náš pes Ferda, který je přesně takový jako hlavní psí hrdina. Zajímá
ho jen aportování klacků.
Vidím, že v inscenaci používáte staré
plyšáky. Odkud je máte?
Používáme právě ty plyšáky, potom
máme vyráběné loutky – ty vyráběla
moje žena, a potom ti mloci. To jsou
hračky ze psího útulku. Moje žena totiž
pracuje v útulku pro psy a díky tomu
má taky tak blízko ke zvířatům. Někteří
plyšáci jsou normálně z obchodu, ale
mám tam i plyšáky z mého dětství. Například oslíka.

Koncert zví řat
Eva Šlechtová

Ruda Hancvencl je mezi amatéry nepřehlédnutelnou osobností. Jeho jedinečný projev,
humor a hudební talent jsou nepostradatelnou součástí Loutkářské Chrudimi. Není tedy
divu, že inscenace O zvířátkách nese nezaměnitelný jevištní rukopis plný ironie a zápalu. Příběh o krizi, která se snesla na farmu zvířátek v podobě hejna mločích utečenců z laboratoře, v sobě obsahuje motivy z děl jako Farma zvířat, Válka s mloky nebo
pohádkové klasiky O pejskovi a kočičce. Autorský text pracuje se zažitou literaturou
a vtipně ji do něj vkládá.
S minimálními prostředky, křiklavě barevnými kartonovými zvířaty, plyšáky a hejnem
gumových ještěrů dokáže jeden herec zahrát divadlo, které je komplexní, nechybí mu
spád, a především v publiku vyvolává vlny nezastavitelného smíchu. Nadsázka a chytrá
práce s možnostmi i nemožnostmi materiálu naprosto nabourává představy o tom, jak
by mělo loutkové divadlo vypadat. Každá ze situací je řešená kreativně. Sovu v nočním
lese stačí schovat za černý paravánek doplněný o papírovou hvězdu a vzniká zcela jasný znak, který je právě svou jednoduchostí neskutečně zábavný. Pokud tvůrce správně
chápe loutkové principy, může cokoliv a přesně v tom mě Hancvencl neustále utvrzuje.
Spousta produkcí s velkolepým rozpočtem a ambicemi nedokáže to, na co očividně
stačí vynalézavost, kytara a dřevěný stůl.

Jaký je Váš oblíbený příběh, nebo pohádka?
Moje oblíbená pohádka jsou Hvězdné
války (smích). A v dětství jsem miloval
Červenou Karkulku. Děda mi ji musel číst
pořád dokola.

pondělí 6. 7. 2020
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Kuse z diskuse
zapsal Michal Zahálka

Poslední diskuze, lidu středně plno – cca 50. K rozboru dvě inscenace, moderuje Jakub Hulák.

Zlatá kniha andělů
Divačka: Milé představení s milou tematikou, srozumitelné i pro
menší diváky než avizovaný věk 12+. Obešlo by se to bez dataprojektoru.
Blanka Šefrnová: Dobře pracovali s dobovými prvky, například
hudbou.
Jiná divačka: Pěkná práce s prostorem – konkrétně proměnlivé
funkce okna.
Luděk Richter: Ani mně ta projekce nepřipadá na místě, protože
narušuje estetiku divadelních kouzel, vytvářených před očima
diváků. Ten komiks mi navíc připadá výtvarně úplně odjinud,
než by se patřilo ke kramářské písni.
Kristián Kubák: Obecně mi na Chrudimi chybí uvádění jmen
autorů v programu. Inscenace mi připadá problematická: koláž
je problematická forma, není tu ujasněný žánr, nevím, pro koho
to hrajete. Uvízlo to pro mě v sentimentu, s kterým mám čistě
osobně problém: nepodařilo se vám mě přesvědčit, že sentimentální text lze povýšit.
Jakub Hulák: Je pro mě příjemné koukat na vás na jevišti, jste
sehraní, máte profesionální přístup, jistě si to najde spoustu
spokojených diváků – ale mám s tím podobný problém, a nevím,
nakolik je můj osobní a nakolik tkví v té inscenaci. Postav andělů
je v poslední době všude plno. Od první chvíle nasazujete tón,
že uvidíme něco krásného – a proto to záhy začne balancovat
na hranici kýče. Poetika upomíná na Jiřího Suchého, ten je ale
mnohem ironičtější, rýpavější. Tohle jsem viděl jako přeslazené.
Blanka Šefrnová: Ale proč to tak je? Oni se přece celou dobu
snažili, aby to takové nebylo.
Tomáš Volkmer: Pomohlo by, kdyby byl jasnější žánr, volal bych
po větší prostotě ve výtvarné stránce. Okno mohlo být jednodušší, ne takhle operetní. Přemýšlíme nad tím, jak do toho
dostat odstup.
Kristián Kubák: Vy nás do toho sentimentu uvedete tím prvním
příběhem, přitom ten o přemnožení andělů v sobě nadhled nese.
Možná by stálo za to uvažovat o změně pořadí.
Luděk Richter: Zdroj problémů je v tom, že to je ve velice křehké
poloze. Stačí krůček stranou a je z toho kýč.
Zdeněk Dočekal: Kouzlo kabaretu spočívá v tom, že v něm
lze okamžitě budovat i rušit situace, přicházet s již hotovým.
Výtvarně i hudebně zbytečně doslovujete. Když zazní citace
znělky televizních novin, je škoda, když se to zároveň pojmenuje
i jinudy. Pak už to není hudební vtip, ale jen doprovod. Je zbytečné mít reálnou solničku, když ji můžete zahrát vajíčkem.
Blanka Luňáková: Mně se to líbilo. Já myslím, že tam odstup
a nadsázka byly. Není to provokující divadlo, žádný posun
k něčemu novému, ale profesionálními dovednostmi se to blížilo
ke kamennému divadlu, které má své hodnoty a kvality. Tempo
vyprávění ovšem onu sladkost podporuje.
Jakub Vašíček: Já jsem to představení taky přijal, ovšem,
z režijního pohledu, kdyby se to oholilo na dřeň, zjednodušila
scéna a lépe rozfázovaly situace, pracovalo s prudším střihem,
mohl bych mít třeba zážitek ze skleničky naplněné vínem jdoucí
po laně. Všechno se děje přes sebe.
Kristián Kubák: Já jsem sice také nepřítelem projekcí, ale do jisté míry oceňuju, že jste se vydali touhle cestou – a ta kramářská
píseň formou powerpointové prezentace má podle mě něco
do sebe.
Divačka: Chtěla bych moc poděkovat, že jsem neviděla anděla,
že byl vždy zastoupen jen znakem (peříčkem, rukavicí).
František Kaska: K té věkové adrese: to byl marný pokus zajistit,
aby nepřišly ty roční děti – když se na Chrudimi napíše 12+, přijdou
až pětileté. Nicméně naším adresným divákem jsou ženy 40+.

O zvířátkách
Jarka Holasová: Pro mě je Ruda úkaz a dnes jsem si uvědomila,
že to, zda ten úkaz přijmu se vším všudy, závisí na mém rozpoložení. Dnes jsem tam šla po jednom silném zážitku, potřebovala
jsem změnu – a úplně se chytla.
Blanka Šefrnová: Vnímala jsem to jako bajku. Pro mě bylo
zajímavé, jak jsem se na tak malé ploše skvěle pobavila nad
lidskými nectnostmi. Člověk si to vlastně uvědomil až potom.
Iveta Grmelová: Pro mě to skvěle fungovalo, parádně jsem se
bavila, chci moc poděkovat. Zajímalo by mě, co vybuchlo místo
té farmy – kdo to odskákal.
Ruda Hancvencl: Tam nebylo nic, holá pláň.
Divák: Moc děkuju, skvěle jsem se bavil, jen mám dojem, že v té
prostřední části se to mohlo trochu sešroubovat.
Blanka Luňáková: Navážu: Blanka Š. mluvila o bajce – teď to
tedy režíruju, ale napadlo mě, že se na konci mohlo vrátit ono
házení klacku a posmívání coby metafora české povahy.
Jakub Hulák: My jsme se shodli, že jsme nedosáhli plného uspokojení. Funguje ovšem jako tradičně Rudova existence na jevišti.
Tentokrát jsem se tím ale nedokázal nechat unášet, mnoho mi
přišlo jako schválnosti, první nápady. Ten přesah jsem tu nevnímal tolik jako u tvých předchozích věcí. Mnohem víc než to, co
se dělo, mě bavily ty písničky.
Kristián Kubák: Ono to celé působí, že jste se někde dostal k deseti mlokům se slevou a během karantény něco vymyslel. Vidím
tam dramaturgické problémy: užívám si schválnosti, ale celé to
je plytké a konec působí, jako by byl jen proto, aby byl vůbec
nějaký. Říkali jsme si ale, že jsme možná zmlsaní.
Zdeněk Dočekal: Já jsem vás viděl poprvé a spoustu vtipů jsem
si užil, třeba tmu. Písničky jsou skvělé, je to pro mě takový divadelně-pohádkový punk.
Tomáš Volkmer: Mně to začalo drhnout v závěru, když mloci
nesou na zádech bombu.
Ivana Hancvenclová: S těma mlokama v akci máte naprostou
pravdu.
Ruda Hancvencl: Ale bylo to ještě před karanténou.
Borci na (úplný) konec
Debata stojí.
Jakub Hulák: To tak na konci festivalu bývá, že jsou lidé unavenější, ale já zase dokážu déle čekat.
Jakub Hulák: Kdo začne?
Blanka Luňáková: Já to skončím.

Autorem ilustrací letošního Zpravodaje
byl stejně jako minulý rok Vojta Líba.
Pokud se vám jeho ilustrace líbily, najděte si další práce na Instagramu.
Děkujeme, Vojto.

pondělí 6. 7. 2020
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Bojovka!
S festivalouvou bojovkou jsme se vám pokusili přiblížit Chrudim a její zákoutí a zákoutí festivalu o trochu víc. Viděli jsme
tajemnou myší díru, podivné výklenky „sprchy” (bývalé telefonní budky) na náměstí, plácek u jezu vedle Parku Republiky pro
odpolední polehávání, výstavu k projektu Trojhlas přímo v Pippichově divadle, ale i vzdálenější místa, klášterní zahrady nebo
areál bývalého plochodrážního stadionu. Každý den se k nám
pár průzkumníku přidalo, moc nás to bavilo, a tak věříme, že se
za rok třeba podíváme zas o maličko dál. Těšíme se! Bára a Sára
PS: Řešení k obrázkům ze Zpravodajů bude k vidění na facebooku festivalu.

Loutkocaching

Celofestivalovka
JE TO BLBÝ...

....Kuba odjel a tajemství celofestivalové kešky zmizelo spolu
s ním... Vám se omlouváme a Kubovi a Báře děkujeme za přípravu hry.

Gratulujeme nálezcům kešek
Rašínová a všichni, kdo hráli s námi

Nic se neděje náhodou
Jarka Holasová

Stala se mi taková věc... úplnou náhodou. Totiž, náhodou jsme
se dozvěděli o prezentaci semináře D (Site-finght-specific). Přijďte k myší díře, ale shora od náměstí, a počkejte...
Čekáme v podloubí u renesančního domu. Hlavou mi běží: jojo,
historie, sajťák, mám to ráda… čekám ve frontě, není malá, tak
nějak přirozeně za sebou. Z tunýlku se cosi hrozivého ozývá, to
ta akustika... u vstupu se na nás mile usmívá blonďatý modrooký chlapec… a pak jsem na řadě já a on mě stroze německy
volá… zapisuje si mé jméno a pouští dál. Klenutý tunel je bez
světla na konci, přede mnou stojí chumel postav, po zavolání
mého čísla mě vcucne a uzavře a postrkuje s těmi pravidelnými
zvuky dopředu. Dupy a tlesky připomínají vlak, hlasité povely
se snažím ignorovat, protože do ucha mi kdosi šeptá: “To bude
dobrý.”... Zastavilo se to, deru se ven, abych se nadechla a přede mnou na židli někomu stříhají vlasy. Skládá se mi to dohromady, sednu si a zavírám oči. Vím, že mě neostříhají, ale jako by
se mi to dělo. Dojdu na konec tunelu a za mříží se mě zoufalá
dívka ptá, jestli jsem tam někde neviděla jejího Emila. Neviděla.
Pak zpráva o smrti všech, kteří účinkovali v dokumentárním
filmu pro Červený kříž o životě v Terezíně. A už rychle po schodech dolů, jsou popsané číslovkami, zvětšují se čím to je níž.
V polovině je mi nabídnut ručník. Ne, nechci ručník! Nechci se jít
“osprchovat”, “Vem si ten ručník!” A pak poslední schod v řadě:
6 000 000. Další slečna mi čte dopis: ”...máme se tu dobře,
ne, nic nám neposílejte, nic nepotřebujeme...” a pohledem
mě posouvá ke Kamenům zmizelých, dopis napsala Františka
Seidlitzová, do Terezína deportována 1942. Vedle její destičky
je druhá, Emilova, deportován stejně, zavražděn o měsíc dříve
než Františka. Vystupuji z náhodné události a je mi jasné, že to
už pro mě nikdy nebude jen myší díra, která vede Na hradby.
Vracím se tam později. Na zíďku pod schody kreslí malý kluk
Kašpárka…
Díky Petře a D-éčko.
pokračování z čísla 5
Vyprávěnka na dobrou noc

Thalijka v Chrudimi
Lucka

Hlediště divadla Karla Pippicha se zaplňovalo. Všichni očekávali
poslední představení sedmého festivalového dne. Nikdo z návštěvníků, až na Thalijku, ale nevěděl, že jeho úspěšnost závisí
na jednom mladém muži. Thalijka nakonec dopis nemusela
posílat poštou, protože Cyril je z Chrudimi. S Marií
se setkali loni na festivalu ve frontě na kávu. Sice se od té doby
viděli, ale protože byli velmi nesmělí, zatím si neřekli, jak moc
se mají rádi. Když měla Marie popsat Cyrila, tak z toho Thalijka
příliš moudrá nebyla. Mladý muž s rozvrkočenými vlasy barvy
medu, očima jako zrnka čerstvě upražené kávy, malým nosem
a nesmělými ústy. A v ruce by měl držet kelímek Kafekára. Jenže
jaké bylo Thalijčino zděšení, když tento kelímek mělo v ruce dost
mladých mužů. A oči jako zrnka kávy měli také, pravda, některá
nevypadala příliš čerstvě. Thalijka pobíhala po divadle a snažila se najít Cyrila. Bylo to marné. Jestli nedorazí, tak... Zhasla
světla. Opona se zvedla.
Sálem se rozezvučel potlesk. Představení bylo krásné. Marie
s Marionetkou hrály úžasně a z první řady jim hlasitě tleskal
Cyril.
KONEC

Za pohádku na pokračování děkujeme Lucii Zdráhalové.
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Program

PONDĚLÍ

6. 7. 2020

představení
10.00

13.00 / 14.00 / 15.00 / 16.00

16.00 (A, B, C)

Skřítek, který to nevzdal
Prefaby
Chytej ušima

Stan za Divadlem Karla Pippicha / Divadlo 100 opic,
Praha / 50 min. / od 4 let
Klubovna Divadla Karla Pippicha / Plata Company + mir.
theatre / 30 min. / od 12 let
Stan za Divadlem Karla Pippicha / Divadlo 100 opic,
Praha / 60 min. / od 4 let

ů
ř
á
n
i
m
e
s
e
c
a
prezent
13.00

13.20

13.40

14.00

14.20

Výstavy

13.00 – 15.00

14.00 – 17.00

fontána za mostem – Bruselská fontána

Seminář P
Seminář G

Slavoj Divadla Karla Pippicha

Loutkářská pouť

koncert
19.00

Seminář C
Seminář K1
Seminář K2
Seminář L
Seminář E

ABBACZ

letní kino

kláda v náhonu – Badatelé z Chrudimky

stan za divadlem Karla Pippicha

park u křoví – O Červené Karkulce

u pomníku TGM – Na zdraví 70. Loutkářské Chrudimi

Vestibul Divadla Karla Pippicha

Okolo Divadla Karla Pippicha

