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Verne je stále aktuální
Suchdolský divadelní spolek SUD letos zavítal na Popelku
s adaptací méně známého, až posmrtně vydaného díla Julese
Verna Honba za meteorem, do níž tvůrci začlenili i hudbu Jacquesa Offenbacha. Spolek zjistil, že skladatel, kterého si k Vernovi
asociačně přiřadil, se spisovatelem souvisí víc, než předpokládal.
O inscenaci, ale také o živé hudbě, nebo o tom, jestli zájem dětí
o verneovky postupně upadá, se pro Kukátko rozhovořila režisérka
Lenka Cvrčková st., která si v inscenaci zahrála paní Thibaultovou.
Jak jste dospěli k tomu,
že zpracujete zrovna Julese
Verna?
Verne je od dětství moje láska.
Přišlo nám, že je pro děti zajímavý. Jeho knihy nejsou sladké
jako nějaké pohádky o princeznách. Honbu za meteorem jsme
si vybrali po rodinné diskuzi. Trvalo nám dost dlouho, než jsme
dali dohromady současnou verzi inscenace.
Myslíte si, že děti čtou
Verna čím dál méně?

O tom jsem přesvědčená, ale
nemám s tím zkušenost. Mým
dětem je přes dvacet a dělají do
muziky. Myslím si, že děti dnes
čtou méně a že Verne je na ně
moc dlouhý.
Má vaše inscenace sloužit
i k tomu, aby přivedla děti
k jeho četbě?
Kdyby se to podařilo třeba jen
v jednom nebo ve dvou případech, bylo by to úžasné. Podle
mě je Verne stále aktuální nejen díky technickému přístupu

k věci a zvláštní poetice, ale
také díky tomu, že v jeho dílech se pokaždé nachází nějaká velká humánní myšlenka.
Říkala jste, že Verne je
vaše velká láska. Platí to
i o Offenbachovi, jehož hudbu
jste v inscenaci použili?
Hledali jsme nějakou vhodnou hudbu a jako první nás
v souvislosti s uklízečkou napadla známá Offenbachova
árie. Když jsme šli do hloubky
a zjišťovali, jestli by se tento
skladatel k Vernovi hodil, zjistili jsme, že nebyli jen současníci, ale že Offenbach dokonce
složil dvě opery na motivy spisovatelova díla. Offenbachova
témata také seděla k jednotlivým situacím.
Představuje pro vás živá
kapela na divadle přidanou
hodnotu?
Hrajeme jen s živou hudbou.
Je to součást stylu, který prezentujeme. Chceme vytvořit
nějakou poetiku a živá hudba
k ní patří. Nedovedeme si naše
představení bez ní ani představit. Souvisí to i s tím, že někteří
členové souboru jsou hudebníci. Přímo se specializují na to,
jakou roli má muzika v inscenaci. Proti reprodukované hudbě rozhodně nic nemáme, ale
proč bychom to dělali, když živá muzika je, jak jste správně
řekl, velká přidaná hodnota?
Dnes jste měli v kapele
smyčcové nástroje, klavír
a bicí. Využíváte někdy například i elektrickou kytaru?
Máme inscenaci, v níž jsou také
elektrické kytary. Starší dcera
hraje na baskytaru, manžel zase na sólovou kytaru.
Chtěla byste, aby i jiné
soubory používaly při svých
inscenacích živou muziku?
Myslím si, že by to bylo dobře.
Těžko se ale dá předepisovat,

aby soubory používaly živou
hudbu, a nelze odsoudit žádnou inscenaci jen proto, že ji
nemá. Kdysi ovšem platilo, že
co Čech, to muzikant. Mělo by
se to nějak podporovat zejména u dětského divadla.
Zpět k Honbě za meteorem.
Postavu šíleného génia jste
uchopili pro mnohé velmi
překvapivě.
Literární předloha není úplně
známá a nepatří k nejpovedenějším Vernovým dílům. Postava Zefyrina Xirdala se v ní
skutečně vyskytuje. Je to šílený vědec, ale vědomě jsme ho
přestřelili. David Dvořák je totiž na takové role jako dělaný. Postava byla napsaná na
něj. Stejně tak byly jednotlivé postavy napsané na všechny ostatní, aby si v inscenaci
mohli zahrát. Není totiž nic
horšího, než když se soubor
začne rozpadat, protože někteří herci nemají příležitost
se zapojit.
Jaká je vaše nejoblíbenější
verneovka?
Tajuplný ostrov. Patřím ještě ke generaci, pro niž byla
obrovským objevem filmová
zpracování od Karla Zemana.
Byli bychom moc rádi, kdyby
naše scénografie složila poctu
Jirka Štraub
i jemu. 

Láska nad zlato
Jako tzv. „rodinné představení“ – čili divadlo, u kterého se
pobaví dospělí stejně jako děti – se dá označit vtipná inscenace
Honba za meteorem v podání Suchdolského divadelního spolku.
Jeho hlavní devizou je syntetické propojení divadelních složek
a velmi nápaditá a do důsledku vymyšlená stylizace.
Inscenace je postavena na výborné vlastní dramatizaci románu Julese Vernea a šikovně
jeho původní příběh obohacuje o vztahovou rovinu – protože zatímco v předloze tvoří
ústřední dvojici dva kamarádi –
u Cvrčků jde o párek snoubenců,
které objev meteoru rozhádá.
Text jde věcně po ději a je kořeněn konverzačním humorem.
Motorem představení je hudební složka vycházející z Verneova současníka Offenbacha.
Promyšlený hudební a zvuko-

vý plán tak vědomě odkazuje
k operetě a je při představení
realizován „naživo“ – a to na
profesionální úrovni.
Výrazná je i složka výtvarná.
Dekorace je provedena v černobílé barevnosti a hlásí se
k dobovým rytinám a ilustracím, ale koneckonců i ke Karlu Zemanovi. Kostýmy pak jsou
obohaceny o barevné akcenty.
Příjemnou perličkou je i přehršel rekvizit udělaných ve stejném „kresleném“ dvourozměrném duchu. Představení pře-

kvapí různými efekty a dočká
se i ten, kdo má Verneho spojeného s rozličnými vynálezy.
Herecká složka se drží výrazné
stylizace, která přesně zapadá
do celého konceptu.
Přeci jen se ale dá něco vytknout. Je to především kolísání temporytmu. Takto výrazná
stylizace potřebuje přesné provedení – vše by mělo běžet jako dobře namazaný stroječek
a ještě navíc vypadat, že to je
ohromně snadné a jde to tak
nějak samo. Pokud se tak neděje, představení ztrácí na lehkosti a temporytmus padá. Stávalo se to díky některým přestavbám, jež se sem tam zdály
být trochu kostrbatější, než by
bylo ideální – tvar naštěstí po-

držel hudební doprovod. Krom
toho zmiňované herecké stylizace nezvládali všichni protagonisté stejně snadno a s přehledem. Představení tedy k dokonalosti přeci jen ještě sem
tam kousek chyběl.
I tak ale jde nesporně o tvar
velmi dobře vymyšlený, opravdu nápaditý, s výborně zvolenými výrazovými prostředky
a dosti slušně provedený. Není tedy divu, že se bavili malí
i velcí – a odešli nejen pobavení, ale obohacení i o idealistické poselství a někteří i o trochu
toho zlata.
Proč zlata?
Nu: tak kdo nevíte, tak se běžte podívat.

přestože stojí na textu, který
je dobře vystavěný a má výrazné dramatické situace. Zlo,
které není bráno vážně a nejde z něj strach, je zlem málo uvěřitelným, boj proti němu nemá žádnou velkou váhu.
Sledování jednotlivých situací pak začne unavovat, příběh
se stává rozvleklým a na konci
se nedostaví katarze z odhalení a potrestání zločince. Nevyzní pak ani schopnost lidí semknout se, zamezit rozlezení
zla po vsi a nenechat si devastovat dobré mezilidské vztahy. A to i přes veškerou snahu
herců, především ústřední postavy Plajznerky v nastudování
Karolíny Srncové, která podala opravdu dobrý výkon. Divák
si pak čím dál víc všímá různých režijních nedotažeností,
chyb při odchodech a příchodech postav, nedůsledné prá-

ce s otáčivou scénou, rekvizit
zůstávajících na jevišti z předchozích obrazů apod.
Protože na začátku chybělo jasné rozhodnutí tvůrců, za kterým
by si při nastudování opravdu
stáli, neuspokojí inscenace ani
dětského, ani dospělého diváka.
Zuzana Vojtíšková


Kateřina Baranowska

Absence rozhodnutí
Ne každý text, který se často hraje jako pohádka, je od autora
zamýšlen čistě jako příběh pro děti. Jan Drda napsal hru Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert mj. se záměrem nastavit
zrcadlo zlu a jeho rafinovanému šíření společností, jako příběh
o lidech reagujících na nástrahy, které jim staví do cesty „vyšší moc“. Soubor Bazilišek Benátský z Benátek nad Jizerou, resp.
režisér Petr Matoušek, se při promýšlení dramaturgicko-režijní
koncepce nerozhodl, pro koho a o čem se bude Drdův text hrát.
Jestli adresátem inscenace mají být děti nebo dospívající a dospělí, a co jim tvůrci chtějí skrze příběh zapomenutého čerta sdělit.
A právě v tom tkví všechna úskalí baziliščí inscenace.
Tradiční „vesnické“ kostýmy,
scéna, která jasně a vcelku popisně vymezuje tři základní
prostory, i hudba odkazují k pohádce. Důraz na pasáže rozebírající taktiku šíření zla a na svádění k porušení šestého božího
přikázání táhne příběh k adresátům mnohem starším.
Inscenace Petra Matouška začíná v pekle, které je spíše pa-

rodií na hloupost, než místem,
kde se líhne zlo a odkud pocházejí ti, co ho chtějí šířit pro
svůj vlastní prospěch. Spolehnutí se na českou tradici hodných, hloupých a směšných
čertů, která je v našich pohádkách velmi silná, způsobuje, že
příběh vesnice Dalskabáty se
rozpadá na fragmenty a chybí mu vnitřní provázanost,

Když zmizet, tak s cirkusem!
Druhým inspirativním představením letošní Popelky se stal
Cirkus Unikum brněnského divadla Polárka. Hra o cirkuse, jedinečnosti a touze zmizet je určena divákům od pěti let s přesahem
k rodině jako specifickému celku. Text i jeho režijní řešení jsou
hravé, vynalézavé a okouzlující. Pomáhají dětem objevit cirkus
coby místo, kde má každá jinakost či odlišnost punc unikátnosti
a které přitahuje svou podstatou svérázné lidské existence. Učí
děti tyto existence pochopit a navádí k naději, sebedůvěře a vzájemné spolupráci. Textu a režijní koncepci Jiřího Jelínka zdatně
sekundují loutky a celá neinfantilní a přitom dětsky hravá scénografie Báry Čechové. Pozadu nezůstává ani zdravě chytlavá a atmosféru skvěle podtrhující hudba Davida Smečky v podání živé
divadelní kapely. Texty písniček, které napsal rovněž Jiří Jelínek,
jsou poetické a hravé.
Jiří Jelínek ani divadlo Polárka
nejsou na české scéně divadla
pro děti nováčky. Divadlo Polárka má od minulé divadelní
sezony změněné umělecké vedení a Cirkus Unikum je jednou
z profilových inscenací nového repertoáru. Jiří Jelínek se na
divadlo pro děti předškolního
a mladšího školního věku v poslední době specializuje. Je autorem specifického divadelního jazyka, chtělo by se napsat
stylu. Ten sestává z bravurního balancování na hraně mezi
iluzí a antiiluzí, tematizuje divadelní hravost jako takovou,
prozkoumává možnosti divadelní ironie a sebeironie (a to
i v divadle pro děti) a svérázně
kombinuje postupy loutkového a hereckého divadla. Cirkus
Unikum tohle všechno splňuje
a navíc ještě přináší silné etické téma a plní psychohygienickou funkci. Jde o dobře promyšlený a pečlivě propracovaný
jevištní tvar, který většinu do-

savadních inscenací Jiřího Jelínka překonává, posunuje jeho tvorbu i její ambice o pomyslný schod výš.
Dříve než vstoupíte do sálu, můžete si zkusit zvednout
vak-vak svalovce Edy. Inscenátoři dávají tušit, že divadlo
bude interaktivní, a napovědí,
na základě jakých kódů budou
s diváky komunikovat. Kdo
tvorbu Jiřího Jelínka zná, toho by mohlo překvapit, že Cirkus Unikum není založen jen
na osobitém způsobu animace loutek či na vynalézavém
odhalování jejích technologií. Za typickou jelínkovskou
divadelní pohrávačkou stojí
tentokrát i silný příběh. Cirkus
Unikát je plný artistů a jiných
švihlých umělců jako jsou svalovec Eda, požírač všeho Ursi
či úchvatná provazochodkyně
Truda. Nechybí ani kouzelník
Hugo Hugíny, který touží po
tom nechat mizet věci. Anebo ještě lépe, nechat zmizet

sám sebe. Všechny své kouzelnické triky ovšem okamžitě prozrazuje, protože to přece není žádné pořádné kouzlo… To kdyby se mu tak chtělo
podařit sám zmizet, to by byla jiná! Touha zmizet přitom
nepramení ani tak z usilování
o největší kouzelnický trik na
světě, jako spíš z potřeby vypořádat se s traumaty vlastní osobní minulosti. Hugovo
dětství nebylo příliš šťastné,
jak se dovídáme prostřednictvím jeho vzpomínek, černobíle promítaných na projekční
plochu. Hugo si usilovně přál
zmizet, když ho spolužáci šikanovali (zavřeli do skříňky)
nebo když byl později svědkem rodičovských hádek při
jízdě autem... Vysvobozením
se stává Hugovi přátelství,
které se překlopí v lásku. Hrdina se zamiluje do jednoho
ze siamských dvojčat, do le-

Absolventský galavečer Kurzu praktické režie.

vé poloviny, do Agáty. Ta zase touží po tom, být sama bez
sestry Adélky, ale nebýt sama
dočista. Hugovi se postupně
díky lásce podaří dokázat to,
po čem toužil - spolu s Agátou skutečně zmizí a založí si
vlastní cirkus, cirkus Unikum.
Příběh je vyprávěn retrospektivně a prokládán působivými
cirkusovými čísly s využitím
nekonečných situačních možností loutek všeho druhu.
Inscenace řeší velmi nenásilně téma lidské jedinečnosti a vede k poznání, že výjimečným může být každý, jen
je třeba mít odvahu překonávat životní překážky a …věřit
si. Zároveň nabízí východiska
a klíče k řešení svízelných životních situací, dodává naději všem, kteří se občas cítí být
na všechno sami a nejraději
by zmizeli ze světa.
Luděk Horký

Prázdninové setkání s mořskou vílou
Ve čtvrtek večer zahrál na Popelce soubor Letní prázdninová
dílna divadla Jesličky. O tom, jak vznikalo představení Malá mořská víla, vypráví režisérka Jiřina Krtičková.
V programu jsem si všiml,
že ve vašem představení
Malá mořská víla má účinkovat řada rakovnických lidí. Na
pódiu jich však bylo jen pár…
Vojta Pejša a Kateřina Elznicová
jeli se skupinou Manon Meurt
na turné po Evropě. Dnes hráli
třeba v holandském Groningenu.
Paradoxně jsme tedy právě kvůli Rakovníku přeobsazovali dvě
hlavní postavy. Kytaristu, který
celou dobu držel představení
pohromadě a Malou mořskou
vílu. Myslím, že se dá pochopit,
že je to pro ně na prvním místě.
Jak se vlastně rakovničtí herci a muzikanti ocitli
v Hradci Králové?
Všechno vzniklo již před třemi
roky tím, že jsem se přestěhovala do Hradce. Skončila jsem
v rakovnické ZUŠ a moji nejstarší svěřenci mě oslovili, že

bychom se mohli o prázdninách setkat. V divadle Jesličky
tedy proběhla v průběhu minulých prázdnin čtyřdenní divadelní dílna. První setkání bylo v Rakovníku a další již Hradci. Už jsem byla v Jesličkách
doma, měli jsme k dispozici
divadelní prostor, kostymérnu, všechno tam bylo snazší.
Kdo přišel s nápadem zapojit do představení shoegazeovou hudbu?
Přišla jsem s tím já, ale inspirovaly mě k tomu nejprve
v Manon holky Nela Bekárková a Kateřina Elznicová a jejich
kapela Core Believe. A v Malé
mořské víle pak Vojta Pejša.
Moc rád si hraje s kytarovými
efekty. Šlo tedy o to, aby to byl
jeho styl hudby.
Vím, že jste dělali Manon
Lescaut, teď uvádíte Malou

NA VĚDOMOST SE DÁVÁ
Kulturní a informační středisko Hronov vypisuje výběrové řízení na jednotný vizuální styl festivalu Jiráskův Hronov. Více
informací na www.jiraskuvhronov.eu.

mořskou vílu. Bude něčím
zmíněný projekt pokračovat?
Připravujeme Krvavou svatbu od Garcii Lorcy. Zatímco
v Malé mořské víle jsme jako předlohu měli pouze známou pohádku, v Krvavé svat-

bě vycházíme ze scénáře. Nic
v tomto textu nebude od nás.
Všechno je Lorca. A pokud se
ptáš na rakovnické, tak tam
budou hrát mimo jiných opět
Vojta Pejša a třeba Rachel Duchková.
Honza Švácha

Trautenberk prezidentem
Slibuji jen jedno jediné: budu vám dobrým prezidentem. Abych
dosáhl takto vysokého cíle, první co udělám je, že zruším prezidentský post a demokratické řízení státu. Od zítřejšího dne, kdy
můj mandát vstoupí v platnost, se tedy Pohádková říše stává císařstvím a já jejím hegemonem. Jakožto její císař stavím mimo
zákon Krakonoše, stejně jako všechny pohádkové bytosti jemu
podobné. Antropomorfní fauna je navždy zakázána. Od dnešního
půlnoci zavádí se na celém našem území stanné právo.
Nestěžujte si, zvolili jste si mě sami!
Váš Trautenberk

Program:
Neděle 12. listopadu 2017
10.30 – 11.25 hodin,
Tylovo divadlo
Host přehlídky
Divadlo na cucky
Olomouc/režie: Zdeněk
Vévoda
Ulrich Hub

Tučňáci na arše
(od 6 let)

12.00 hodin

Slavností zakončen
Popelky Rakovník
2017 s vyhlášením
výsledků
a předáním
ocenění
Redakce Zpravodaje
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