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ZPRAVODAJ
u příležitosti 64. Loutkářské Chrudimi | 6. července 2015

Hledaci  
novych 
cest
S loutkoherečkou Michaelou Homolovou jsem se setkala před-
minulý týden na Mladé scéně v Ústí nad Orlicí, kam přijela se 
svým mladým (neloutkářským) souborem ze ZUŠ. Bylo jasné, 
že ji jako loutkářku vzápětí potkám také na Loutkářské Chru-
dimi. Nejen, že tu hrála, ale zároveň se tu jako lektorka účastní 
projektu, který patrně vstoupí do dějin festivalu – totiž Loutkář-
ské Konzervatoře.

Loutkářská konzervatoř je úplná novinka. Jak jsem vyrozuměla, měla by to 
být dlouhodobější záležitost. Možná, že by do jisté míry mohla suplovat to, 
co teď trochu chybí na DAMU. Katedra alternativního divadla se zabývá spíše 
činohrou, a loutky jdou trochu stranou...
Celé to vlastně nastartoval Michal Drtina, který pamatuje Loutkářské Chrudimi, co 
dělal Honza Dvořák. Což my nepamatujeme, protože jsme v té době, kdy jsme byli 
malinký nebo jsme vůbec nebyli. Jemu to ale nějak utkvělo, a přišel za námi, jestli 

slunickovy

CHRUDIM KONci, NeCO JINeHO VsAK ZAciNa
OLAF CHRUDIMSON
To jsem zdaleka netušil, co všechno zažiju, když jsem tehdá vyplouval 
od fjordů přes Hamburk a Chrudimku až sem. Spousta pestrobarev-
nejch pimprlat se tu všude hemžila a ať už ve Hvězdě, v Alfě nebo 
ve stanu, vždycky se našla spousta lidí, co si rádi dali pivo a poklábo-

sili, zkrátka město a festival s takhle příjemnou atmosférou bysme 
asi ani nevyrabovali a nevypálili, což je snad největší 

poklona, kterou může viking složit. I když mě trochu 
mrzí, že jsem se s nikým neporval, jak je tejden 

dlouhej. Ani to vyvraždění Vršovců nám neuká-
zali explicite. To je takový slovo, co jsem 

se naučil od Vilhelmíny, co jsem jí včera 
na tý vaší muzice potkal. Vona je to taková 

chytrá ženská, tomu vašemu pimprlení rozumí 
víc než já a navíc skvěle tančí – jako holubička. 

Takže i takový to pro mě letos bylo. Odcházím spoko-
jenej a v Norsku vyřídím, že by vám z těch fondů měli sypat 

i dál. A až budeme mít nějaký pišišvory, obmotam je provázkama 
a přijedeme sem třeba i zahrát! Lenge leve Chrudim!

VILHELMiNA KLIKacKOVa
Chrudim končí a všechny loutky už jsou uvodě-
né. A také jsem potkala Olafa. To se stalo včera 
večer, na tom bále. Původně jsem nevěděla, co 
od toho čekat, připravila jsem si svou nejlepší 
róbu, jakou jsem měla na reprezentačním 
bále Svazu kritiků na Žofíně a z toho zapařeného 
nádvoříčka jsem byla poněkud zaražena. Přišel ovšem 
takový mohutně zarostlý mohutný zrzavý pán. Nikdo 
na mě takhle nikdy předtím nepromluvil. Ještě nikdy mi nikdo neřekl 
„bejby“. Mám v tuto chvíli dojem, že bych se měla omluvit všem ne 
zcela upraveným loutkářům, které jsem celý týden kritizovala. Nyní již 
rozumím šarmu neupraveného muže. Když se ohlédnu zpět, tento fes-
tival mi v mnohém otevřel oči. Viděla jsem řadu představení, hledajících 
nové cesty, viděla jsem řadu starších zkušených, od nichž se můžeme 
učit, i řadu šikovných mladých, naději českého loutkářství, a koneckonců 
i to méně zdařilé nás může jen posunout dále. Na každý pád, všichni 
odjíždíme těmito výměnami obohaceni. Chrudim končí, něco jiného však 
začíná. Pro mne zásnubní cesta na krutý sever a pro vás...?



2

bychom do toho projektu šli s Filipem jako garanti. Cílem a ústřední 
myšlenkou by mělo být – alespoň my to tak vnímáme – v lidech 
podpořit vztah a lásku k loutkářskému umění, hledat jeho možnosti. 
A objevovat třeba i nové cesty. Takže momentálně se spíše seznamu-
jeme, dáváme dohromady, kdo má jakou zkušenost, kdo jak funguje, 
kdo jak myslí, abychom na tom pak mohli dál stavět. V principu by 
frekventanti měli během roku přijít do styku s několika zajímavými 
osobnostmi českého loutkářství, o kterých si myslíme, že patří mezi 
hledače nových cest. Ti by jim měli předat své zkušenosti a inspirovat 
je v jejich další tvorbě.

Takže týden na Chrudimi a pak?
Budeme se setkávat zhruba 8x do roka, a na příští Chrudimi bychom 
zase měli společně strávit týden, zakončený klauzurní prací.

Čili to bude takový roční běh, po němž by měli účastníci 
získat certifikát?
Michal myslím říkal, že to bude dvouleté, ale zatím máme připrave-
nou jen tu první část na rok.

Takže jakýsi nultý zkušební běh?
Je to tak. Když se to vyhlásilo, tak jsme vůbec netušili, kdo se přihlá-
sí, kdo se na to chytí. A složení je opravdu různorodé, od studentů 
po lidi, kteří dělají loutkové divadlo dlouhá léta nebo někoho, kdo 
nemá vůbec žádnou zkušenost a chce ty možnosti loutkového divadla 
objevovat. Součástí kurzu by ovšem mělo být i teoretické vzdělávání. 
To znamená, že už tady se zúčastňujeme všech přednášek, které 
jsou k dipozici. A pak máme domluvené i další přednášky v průběhu 
roku. Jednotlivá víkendová setkání budou víkendová, od pátku večera 
do neděle odpoledne. Pátek by byl čistě teoretický, vlastně taková 
nalejvárna z historie a současnosti loutkového divadla. Sobota by 
měla být praktická, takové setkání s lektory, a neděle bude na nás. 
Plánujeme, že budeme pracovat na konkrétních projektech účastníků.

Praktická část se bude týkat dramaturgie, režie a hraní, nebo 
také výroby loutek?
Měli bychom se dotknout všech složek. Řekla bych, že většina lidí, 
co se přihlásili, dělá nebo míní dělat divadlo aktivně. A většina z nich 
na amatérské bázi. Takže to znamená, že si budou muset poradit se 
vším. To hledačství by je mělo dovést k tomu, že nemusí mít dokonalé 
loutky (jako jsou ty, se kterými hrajou teď – zapůjčené z divadla), ale 
že je důležité, aby zajímavě fungovaly. Takovým typem představení 
tady na Chrudimi jsou pro mě Kachničky ošidori. Spojují se tam různé 
prvky, zajímavá je i hudba na vlastnoručně vyrobených hudebních 
nástrojích. Loutky i scénografie jsou velmi jednoduché a přitom 
nápadité. Myslím, že tohle by mohla být správná cesta. Aby se lidi 
nezasekali v tom, že musí mít malovanou scénu a pořádné loutky, 
jinak to není loutkové divadlo.

Můžete ještě prozradit konkrétní jména lektorů?
Máme oslovené lidi jako dvojice Jakub Vašíček a Tomáš Jarkov-
ský, u nichž nás zajímá uvažování o hledání tématu, o zpracování 
i známějšího tématu po svém, nově, o schopnosti najít tam sdělení. 
To by měl být takový základ. V rámci inscenačního uchopení tématu 
jsme oslovili Buchty a loutky, protože umí i známou látku zpracovat 
netradičně, a najít si v ní to svoje. A co se týče výrazových pro-
středků, tak je to velmi různorodé. Potom máme přes scénografii 
Roberta Smolíka, který je výborný praktik scénograf, je manuálně 
zručný, a umí kolikrát ty věci vyrobit doslova na koleně tak, že jsou 
zajímavé a fungují. Taky má pedagogické zkušenosti z vysoké školy. 
Přes hudbu máme osloveného Tomáše Procházku, který je vyloženě 
experimentátor, a jen připomínám, že právě oni dva s Robertem 
Smolíkem spolupracují v souboru Handa Gote. Všechny ty lidi jsme 
oslovili na základě nějakých zkušeností a něčeho poznaného, protože 
to vesměs nejsou žádní diletanti. Jsou to lidi, kteří mají povědomí 
o tradici českého loutkářství, a přesto jsou schopni se z ní vymanit 
a jít svou vlastní cestou. A byli bychom rádi, kdyby k tomu inspirovali 
i naše studenty.

Mám pocit, že frekventanti jsou lidi, kteří se loutkovým diva-
dlem zabývají spíše jako pedagogové nebo lektoři. Jsou tu 
i lidi, kteří mají ambici to dělat profesionálně?
To se ukáže. Máme tu mladé lidi, kteří jsou studenti, a u nich ta prav-
děpodobnost je. Ale myslím si, že úplně nezáleží na tom, jestli ten 
impuls vzejde z profesionálního nebo amatérského divadla. Důležité 
je, aby vůbec vzešel. Aby to v těch lidech nějak bublalo, a vytanulo 
na povrch.

Potkaly jsme se na Mladé scéně, kde vaše skupina předvedla 
experimentální činoherní divadlo. Tady se zaměřujete na lout-
ky. Vidíte tyto typy divadla odděleně, nebo to berete tak, že 
existuje jen jedno divadlo? 
Já nejsem striktní „oddělovač“. Myslím, že každý námět a každé 
seskupení lidi samo o sobě disponuje nějakou kvalitou. Každá 
inscenace vyžaduje něco jiného, vlastně si o to sama řekne. Nechci 
mluvit vzletně, ale jak říká Michelangelo: „v každém kameni je ukrytá 
socha“, a podobně v každém projektu je vše už nějak dopředu 
předurčené. Samo si to řekne o prostředky, se kterými se bude 
pracovat. Když dělám v Naivním divadle a tvořím primárně pro dětské 
publikum, tak tvořím trošku jiným způsobem, než když pracuju 
na principech dramatické výchov v ZUŠce, kde vycházím z osobností 
těch dětí, studentů, a snažím se jim nabídnout nějaké možnosti. 
Druhá věc je, že v té ZUŠce vlastně žádné finanční možnosti na rozvoj 
loutkového divadla nejsou. Nicméně, právě letos za mnou přišli tři 
studenti, kteří znají moji tvorbu z Naivního, s dotazem, jestli bychom 
příští rok nemohli udělat opravdu nějakou loutkárnu. Že by si to taky 
chtěli zkusit. 

Hodně dáte na impulsy, které přijdou od zájemců?
Určitě.

To by měl být asi základ, aby ti lidi jen pasivně nepřijímali, ale 
taky se snažili vymýšlet.
Je pro mě zajímavé, že často vychází spousta zajímavých loutkářů 
z řad výtvarníků. Vím, že lidi, kteří dělají činoherní divadlo, mají občas 
pocit, že by bylo lepší zkusit to ještě nějak jinak. Jdou do těch loutek 
a učí se to za pochodu. Ale pokud tam nějaká dispozice a chuť je, tak 
není problém se to naučit. Dá se ovšem naučit řemeslo, ale cit ne. To 
musí mít člověk v sobě.

Jana Soprová
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Dovršení
Není to jen název čtvrté části hudební skladby Semináře H věnované 
průběhu lidského života od narození až po smrt, ale také konstatování 
a fakt, který se definitivně potvrdil na včerejší ukázce seminářů C, H 
a E. Blížíme se do cíle, završujeme svoji účast na festivalu! 
Seminář C nás pozval do filmově-divadelního světa, kde zkrat-
ka a nečekané efekty hrají svůj nejdůležitější úkol. Hercule Poirot 
poctivě dumá a řeší neřešitelné, Polednice dokončuje své dílo zkázy 
a v poněkud morbidním snu tří dívek končí všechny loutky rozmač-
kané, probodané či jinak zamordované. Všechny tři ukázky Céčkařů 
potvrdily, že i za týden se dá stvořit kvalitní, propracované dílko. 
Seminář H předvedl kromě výše zmíněné části skladby Dovršení 
i autorskou píseň Indigové děti, textem Davida Hlaváče a hudbou 
složenou několika účastníky jeho semináře. 
Seminář E začal sice ukázkou několika cvičení, jimž se po několik 
minulých dní účastníci věnovali, pak ale otevřel svou „náruč“ i všem 
ostatním. Každý si tak mohl zkusit, co na vlastní kůži znamená „dřevo 
jako skrýš“ či „dřevo jako prostor“. 
Jak originální a příjemné! Všichni tak měli unikátní možnost zakusit si 
i to, čeho se možná na začátku báli, nebo kvůli věku nemohli zakusit 
jako „oficiální“ seminaristé. 

Peh

Bernd Ogrodnik

Metamorphosis

Chtěla bych...

Chtěla bych být loutkou. To se mi ještě nestalo.

Chtěla bych být loutkou, která se dostane do ruky Berndovi, 
protože bych věděla, že o mě bude krásně postaráno. Že o mě 
bude pečovat a bude si mě vážit. Že mě bude milovat a já budu 
milovat jeho.

A navrch si užijeme spoustu legrace. A budeme v kontaktu 
s lidmi a někdy je i rozpláčeme, ale tak jako hezky.

Strašně moc bych teď chtěla být loutkou.

Na závěr jsme viděli představení, které mělo snad všechno. 
A ještě spoustu navíc – skoro všechny typy loutek, pointy, vtip, 
nadhled i vážnost... V úplném finiši jsme se dočkali první stan-
ding ovation.

Konec dobrý, všechno dobré? Pokud tohle skutečně platí, pak 
letošní LCH neměla chybu.

jíra

Studio DAMÚZA

Perníková chaloupka

Dopis

Milý Ježíšku,

Až přijdou Vánoce, tak mi prosím tě přines tyto věci:
- ty nejlepší perníčky s marcipánem
- oblečení velikosti XXL a větší
- a hlavně perníčkový kolotoč, abych se mohl vozit, jíst a dělat, 
že lítám.
Slibuju, že budu moc hodný, nebudu zlobit ségru a naučim se 
lézt na stromy, jako každý správný kluk.

                                                    Tvůj Jeníček
                                                                  jíra
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OKLIKOU, PRAHA

ja nespim, arieli

Ariel diváka nevyždímá
Pohled na měkkou a snovou scénografii souboru Oklikou sliboval 
příjemný a lyrický divácký zážitek. Bohužel zůstalo pouze u přísli-
bu. Příběh smrtelně nemocné holčičky, kterou navštěvuje anděl, 
je námětem snadno inklinujícím ke klišé a patosu. Dvojnásob 
důležitou se tak stává dramaturgická výstavba inscenace, včetně 
vhodně volených slov a jejich citlivé interpretace. Bez výše zmí-
něného se pak nedaří budovat křehká atmosféra, v představení 
tohoto typu nezbytná.
Slova jsou herci pronášena ledabyle, bez dostatečné intonace 
a jakoby mimochodem. K tomu ovšem svádí už samotný text, 
jehož věty neodpovídají zdaleka závažnosti zvoleného tématu.
Dalším problémem je lineární vývoj celé inscenace. Ve skutečnosti 
jsme svědky jen několika po sobě jdoucích situací, které na sebe 
příliš nenavazují, děj neposouvají a svým významem rozhodně 
nerostou. Děj začíná těsně před Vánoci. Víme, že Cilka je nemocná, 
o chvilku později zjistíme, že pravděpodobně smrtelně, což je nám 
naznačeno třemi jednoduchými větami v rozhovoru rodičů: „Doktoři 
přece říkali, že ta nová léčba zabere.“ „Já už ji do nemocnice 
nedám.“ „Já taky ne.“
V horečkách Cilku navštíví anděl Ariel, se kterým může konečně 
opustit svůj pokoj a vydat se sáňkovat. Když přijde podruhé, 
na Cilčino přání lyžovat navrhne: „A nechtěla by ses třeba radši 
trochu proletět?“, jako by šlo o tu nejobyčejnější činnost. A vezme 
ji s sebou do vesmíru. Vzápětí přichází potřetí a zve ji k moři. 
Cilka odpoví něco ve smyslu „Tak jo“ a inscenace končí. 
V projektech s tématikou nemocných či dokonce umírajících dětí 
hrozí, že dojde k vydírání diváka. Zde ale mohlo k pověstnému 
hraní na city dojít snad pouze prostřednictvím samotného tématu. 
Inscenace jako taková naproti tomu nenabídla emoci pražádnou 
– od projevu až po výstavbu příběhu, který nemá ani pořádný 
konec. A tak vedle pohledu na milou a něžnou scénografii zůstá-
vá největším kladem inscenace, to že ji divák přežije bez citového 
znásilnění.

Lucie Macová

Bud a nebo
Knížka „Jako v zrcadle, jen v hádance“ je předloha těžká, přetěžká, komplikovaná, 
na hranici inscenačních možností. Má několik střídajících se a prolínajících plánů 
co do materiálu, poetiky i žánrů. Prolíná se tu každodenní reálný svět umírající 
holčičky, její rodiny a nadreálný svět anděla Ariela, jenž ji navštěvuje. V předloze 
jsou provázány motivy, které mají svůj nadreálný až symbolický význam, který se 
vyjevuje teprve v průběhu děje, a především je naplněna dlouhými meditativními 
rozhovory o smyslu života a smrti, o tom, co je potom tam někde, odkud snad 
přichází Ariel... prostě řadou věcí a vlastností, jež jsou pro divadelní konkrétnost 
a především jednání v čase a prostoru tak těžké uskutečnit, či zhmotnit.
Je třeba pochválit odvahu, nápaditost i um souboru, který se na tak obtížnou plav-
bu pustil. Především to, že se pustil do ošemetného tématu smrti (nadto dítěte), 
o které neslyšíme zrovna rádi, ale vědět a přemýšlet o ní bychom měli, neb s ní 
žijeme a zbavit se její tíhy můžeme jen přijetím její jsoucnosti.
Výtvarně zdařilou scénu tvoří vpravo otevřený domeček o dvou podlažích, před 
nimiž se pak hraje i oslava vánoc, vlevo zimní krajina. Hraje se hezkými pidima-
rionetami a při bratrově lyžování i zmenšenou plošnou loutkou. Možná už tady 
si soubor svůj těžký úkol ještě ztížil: levá část je prakticky nevyužita, zato chybí 
prostor, odkud přichází Ariel, jenž je navíc stejně hmotný a pohybově „omezený“ 
jako všechny ostatní reálné marionetové postavy.
Hlavní problém je však ve zpracování textu. Složitý a relativně dlouhý čas „děje“ 
byl zjednodušen a zkrácen natolik, že jednotlivé klíčové motivy se stěží daří vy-
světlit, natož nechat je vyrůst, rozvinout se a vyzrát v čase, repeticích a variacích. 
Meditace (pochopitelně) vesměs vypadly, čímž se ale vytratilo obsahové jádro 
předlohy. Ta není příliš dějová, natož dramatická, anébrž v podstatě lyrická, a jed-
notlivé korálky obrázků se jen přidávají jako střípky kaleidoskopu. V rozhovorech 
není maličkými loutkami v malinkých prostorech co hrát, a proto se spíše mluví 
a pro oživení či navození nálady zpívá: někdy česky, někdy norsky (tedy další lyrika, 
pro níž mají všechny tři dámy evidentně cit). To všechno jsou však prostředky, 
které nedokáží přenést zážitek z tak specifické literatury do divadelní podoby.
Jde ale o tématiku tak vyhrocenou, tak závažnou, tak na ostří nože, že – jak už 
to bývá – lze s ní buď docílit hlubokého zásahu, nebo hluboké lítosti, že k němu 
nedošlo, že se věc tak citlivá nenaplnila. Přesto dík.

Luděk Richter
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O šmolíčkovi – douška 
Nechci polemizovat s Luďkovým (Richterovým) pojetím pohádky, 
které je samozřejmě z divadelního hlediska správné a moudré 
a bezpochyby přináší cenné podněty. Přesto trvám na svém, že 
pro mne (asi víc matku než divadelnici), je pojetí šmolíčka tak, 
jak jsem ho viděla (tady se zdůrazněním všudypřítomných prstíč-
ků jezinek), naprosto čisté sdělení dětem. Dělat pohádku v jejím 
nejčistším smyslu, s takovou osobní angažovaností, je hodně 
vysoko nasazená laťka – málo se cení, je čím dál vzácnější a při-
tom tolik potřebná. Jediná kvalitní pohádka z hlavního programu 
je právě jen tato (ve srovnání s počtem moderních a nekvalitních) 
a z inspirativního zase jen Norská pohádka v podání Buchet 
a loutek. Není to málo?

Dana Bláhová

vox populi

Reakce na reakci  
k etickému spílání
Pro ty, kteří nebyli na diskusi k představení „Povídám, povídám 
pohádku…“ a četli pouze článek Jakuba Vašíčka a reakci Hany 
Vidlařové, bych rád upřesnil:
1) Moderátor pouze upozornil, že není nutné reagovat na kaž-
dou připomínku, rozhodně ale zástupce souboru k reakci vyzval 
a nijak je neomezoval.
2) Porota seděla tam, co jindy, a hovořila čelem do sálu, k vět-
šině účastníků diskuse. Zřejmě jen shodou okolností si zástupci 
souboru sedli zrovna za záda poroty.       

Zbyněk Doležal

Erbenovské minutky

Vašíček do DRAKu běží,
ví, že jde o minuty.
Loutku vzkřísil ještě stěží,
avšak vodič – zalknutý.

(Jan Šotkovský)

Jděte, mamičko, do komory,
jsou tam kachničky ošidori.

(Michal Zahálka)

V učebnici loutkařiny psáno je hned v záhlaví:
Nevíte-li, proč a o čem pohádka se vypráví,
jen hrnete obecenstvu nápady jak bezhlaví,
vznikne inscenace, která pravého nic nepraví,
je jak hlava bez tělíčka – či tělíčko bez hlavy.

(Jan Šotkovský)

Oklikou z Kliky
Rozhovor s Hankou Holoubkovou

Jak vznikl, váš soubor a co má společného s Klikou Praha?
Já jsem před léty přišla do souboru Klika a hrála s nimi několik let. 
Postupem času jsem měla chuť udělat něco trochu jiného, než dělají oni. 
Dlouho jsem nad tím dumala a s Mirkem Ryšavým (taktéž člen z Kliky 
pozn. red.) jsme vymysleli jednu věc, kterou jsme zahráli na přehlídce. 
Nechtěli jsme se jmenovat Klika, tak jsme se přejmenovali, ale vycházeli 
jsme z názvu našeho domácího souboru. Tohle je naše druhá inscenace 
první byla Větrný mlynář od Haška.

Kde se vzala inspirace pro vaši inscenaci?
Četla jsem asi před deseti lety knihu od Josteina Gaardera Jako 
v zrcadle, jen v hádance. Dlouho mi ležela v hlavě, tak jsem jí jednou 
vzala na dramaturgický seminář Luďka Richtera, ten mi tenkrát řekl, že 
to nejde inscenovat, protože to nemá děj. Což je v podstatě pravda. Já 
jsem to nevzdala a za rok přivezla scénář a Luděk řekl, že to mám zkusit. 
Přípravy této inscenace trvaly přes dva roky.

Jste malý soubor. Sama jste dramatizovala knihu. Výtvarná 
složka inscenace je také vaše práce?
Scénu nám dělala Lucie Ulíková, vystudovaná scénografka. Dělá spíše 
pro menší divadla. Zabývá se spíš designem. Scénář jí oslovil a ona nám 
pomohla během tvoření některé věci výtvarně dotvořit. Její nápad je 
třeba ten velký měsíc na konci.

TojToj

Ohlasy
 Moc, moc uhlazené.
 Je to náboženské a to nemám rád.
 Mám z toho hluboký zážitek.
 Já nevím. (9 let)
 Zajímavé.
 Já nevím.
 Zvláštní.
 Nedokážu to posoudit.
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SPOLEK LOUTKÁŘŮ VOZICHET, JABLONEC N. N.

KARMEN

Deset deka napadu
Stává se to na letošní Chrudimi nějak často: nejlepší nápad z insce-
nace přijde asi tak dvě minuty po jejím začátku a zbytek času už se 
tak nějak doklepe. Vedle Sherlocka, v němž vysoké státní úředníky 
už nikdo nepřevýšil, to přinejmenším v mých očích potkalo i Kar-
men Rudy Hancvencla. Jejím vrcholem je hned první výstup titulní 
hrdinky, chytře a vtipně přetextovaná Habanera coby markovací 
song prodavačky z Kauflandu. Jistě – v tomhle směru je nevý-
hodný už samotný Bizet, který tento „největší hit“ nabídne hned 
v prvním dějství. O to důvtipnější práci s předlohou by si ovšem 
inscenace zasloužila: Hancvenclovo „revidované“ libreto nejprve 
naláká na množství slovních hříček i slibné přesazení do Jablonce 
nad Nisou, ale styl psaní časem omrzí a závěrečné tragické gesto 
vycházející z materie původního příběhu nahradí prachobyčejná 
náhoda.
Loutky, byť ve své brutální barevnosti nesporně půvabné, toho 
neumí o moc víc, než klapat pusou do zpěvu a tu a tam operně 
pozvednout paže, a kromě dvou podařených fotbalových sekvencí 
se toho „divadelně“ věru mnoho nestane. Celou tíhu tak na sobě 
nese autor a protagonista v jedné osobě; ten je naštěstí nadán 
nesporným osobním kouzlem, sympatickým projevem i množstvím 
v dobrém slova smyslu bavičské energie, takže i když člověka 
představení vysloveně nestrhne, každopádně příjemně prošumí. 
Pozorovat jej třeba ve Hvězdě u vína, asi bych si těch otázek kladl 
méně, ale mám-li se s Karmen konfrontovat coby s plnohodnotnou 
inscenací, schází mi v ní přeci jen trocha gradace a nápadů, a to 
jak v samotném (jistě úctyhodném) libretu, tak v jeho divadelním 
zpracování. Že jde i přesto o příjemný počin, to jí rád přiznávám.

Michal Zahálka

OHLASY
 Úžasný, jak dokáže jeden člověk všechno zvládnout. Ta scéna 

        byla taky pěkná.
 Bylo to hezké, moc, moc.
 Perfektní parodie.
 Není to úplně můj styl, ale docela se mi to líbilo.
 Bylo to zvláštně podaný, hezký.
 Nejsem příznivec loutkovýho divadla, ale byl jsem spokojenej.
 Obdivuju pána, velká poklona, bylo to pěkný.

Něco sladkého
Aktualizovaná parafráze Carmen Karmen byla takovým zákuskem. 
Velmi záměrně nám neříkala nic hlubokého – což je ještě akcentova-
né vulgárním koncem, kdy Bizetovu protagonistku zavraždí fotbalový 
míč a je nahrazena kokršpanělem (Bizet se určitě točí v hrobě jako 
kolovrátek). A absenci sdělení se snažila vyrovnat veliká energie 
a loutkářská vynalézavost, stejný princip fungoval třeba v inspirativ-
ním představení ChaChaCha! Divadla Alfa. Ta vynalézavost byla ještě 
doplněna prací s temporytmem a promyšleným načasováním loutko-
vých a scénografických fórů a vychytávek – s vědomím nedostatečné 
závažnosti pomuchlaného děje a možné okoukatelnosti zpívané formy 
(i když mně se třeba neokoukala), přidává v přesných intervalech 
nové a nové triky, stylizace a slovní hříčky, takže divák nemá úplně 
čas o něčem přemýšlet. A je to vlastně perfektně zařízené – před-
stavení nenabízí podněty k přemýšlení a nedává čas a sílu je hledat. 
Člověk si dá dezert a nevnímá, jak precizně je připraven, ani nechce, 
chce jen něco sladkého.

jurja
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Strašně vážný  
a dlouhý opery
Jak se ti hrálo?
Hrálo se mi dobře, i když mi bylo trochu horko. To bylo myslím vidět.

Proč jsi po Hvězdných válkách přešel k opeře?
Má to podobnou historii. Stejně jako jsem si vždycky chtěl zahrát 
ve Hvězdných válkách, ale neumím anglicky, takže jsem si je udělal 
po svým, chtěl jsem si i zazpívat operu, což taky neovládám úplně 
dokonale, tak jsem si to zase udělal po svým.

Máš nějakou hlasovou průpravu?
Ne, to mám od přírody.

Ten zpěv působil téměř školeně, byť nejsem odborník.
Kdybys byl, tak by třeba nepůsobil...

Proč z oper zrovna Carmen?
Je to má nejoblíbenější, jsou tam mé nejoblíbenější árie.

Chodíš do opery?
Do opery moc nechodím, protože mě většinou štve, jak je to strašně 
vážný a dlouhý. Proto jsem si z Carmen vyzobal to svý nejoblíbenější 
a upravil jsem si to.

Byla práce na operním libretu jiná, než na běžných textech?
Já hraju a zpívám v kapele, kde si píšu texty, tak jsem asi zvyklej. Jak 
jsme to nepojali úplně operně – přesunuli jsme to do současnosti, 
dali tam fotbal místo koridy...

On ten fotbal trochu je taková česká korida...
Je to podobně blbý jako korida. A podobně nebezpečný, můžou 
u toho umírat lidé, že jo...

Ale ten konec Carmen jsi trochu upravil, ne?
Ono to taky končí tragicky, akorát v originále zemře Carmen rukou 
Dona Josého, tedy Pepy, ale bylo mi líto z něj dělat zločince, tak jsem 
to nechal náhodě. Přece jen, zasloužila si potrestat za svou nestálost.

Toreadorovy árie se ti nelíbily, že Kamil moc nezpívá?
V originále má několik árií, ale ta jedna, co tam zapěl, je ta nej-
zásadnější. Jak říkám, vybral jsem si, co se mi líbilo nejvíc. Dvě 
hodiny bych nedal, těch dvacet minut až půl hodiny je na mě akorát. 
Na diváky asi taky.

pab

ÓDA NA RUDOST

Teď se bude zpívat óda,
poslouchá i mistr Yóda.

Že z nebes k nám sestoupil
génius ten, co Fernet pil.

Poezii píše, jenom když je ráno,
inspiruje ho láska – Ó Ivano, Ivano!

Při výkonu propotils i trencle
Milujem tě, Rudo Hancvencle!

                                     Tvoje redakce
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LS STŘÍPEK – SKUPINA ŠAFRÁN, PLZEŇ

BILOBILY SVET

Buvirozpravky
Je podvečer a nad Loutkářskou Chrudimou pomaly zapadá slnko. 
Skôr než sa aj ja poberiem, do svojej – slovenskej – postieľky, poroz-
právali mi František a Šárka buvirozprávku. Nežnú, láskavú a tichú, 
aby sa mi po nej krásne búvalo a snívalo. O tom, ako sa veľký Franti-
šek menil na malého Adama tak prirodzene, tak citlivo, tak nená-
padne, až som nakoniec nevedela, či je František Adam, alebo Adam 
František. Zdá sa mi, že je to nakoniec tak, že Adam je vo Františkovi. 
A to je ten zázrak, ktorý sa mi dnes stal. To dieťa v dvoch dospelých. 
Ono môže zato, že Bielobiely svet bol taký čistý, taký veselý, ale aj 
taký hlboký. A ešte Dano Hevier, vlastne to chlapčisko v ňom.
Ďakujem chalani a baba, že som v tom svete mohla pobudnúť chvíľu 
aj ja. Ďakujem za čiapku, na ktorej cestoval Aadam, za psa chodia-
ceho po hlave, za čarovnú ZOO, v ktorej sa zázračne menia opice 
na zebroopy, plot miznúci v čiernej diere aj za nohy veľké ako lode.
Čriepky poetických myšlienok barda slovenskej literatúry Dana Hevie-
ra zostavil Čriepok (Střípek) do jasného, uceleného tvaru, do príbehu, 
ktorý nás pohladil po duši.
Dúfam, že sa mi bude o ňom ešte dlho, dlho snívať. Dobrú noc.

Kat

Svět ze Střípků složený
Už v anotaci k představení soubor uvádí, že „hraje pro malé děti a lidi 
s fantazií a radostí z maličkostí.“ A radovat se z maličkostí a jednot-
livostí je zřejmě jediný klíč, jakým lze inscenaci číst... Protože nemá 
příběh. Nebo je ten příběh tak nedůležitý, že ho ani nepostřehnete. 
Otázkou zůstává, jestli to vadí. Protože já si našla sdělení, našla jsem 
si věci, ze kterých jsem se těšila. A nebo možná příběh neměl šanci 
nechat se vidět. Mohlo mu v tom zabránit rozvleklé tempo a lehce 
uspávankový a uspávací rytmus představení – nejsem si ale jistá, 
jestli se jedná o problém inscenace celkově, nebo pouze mnou 
zhlédnuté reprízy.
A také již zmíněné detaily a jednotlivosti pro mne příběh naprosto 
zastínily. Jsem okouzlená bagrem, který se najednou objevil jako 
bílá kresba na černé ploše, ale nedokážu říct, proč a v které části. 
Písničky mi přišly nápadité a trefné, ale existovaly pro mě jako 
samostatné celky. Což nám nabízí cestu, jak k inscenaci přistupovat 
– jako ke sledu obrazů, písní a slov, která jsou podstatná jen někdy... 
A pokud jsme schopni a ochotni se na tento přístup naladit, Bílobílý 
svět se nám otevře. A jak tak budeme proplouvat jeho poetikou, ze 
střípků, které posbíráme, si můžeme postavit vlastní.

Klára Jírovská
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Bílobíle klidné,  
pohodou a příjemnými 
nápady prozářené  
představení
Jen zpočátku mě zarazila blikají vánoční světýlka. (Je ale mož-
né, že na klipovost tohoto elektrického běsnění jsem alergický 
pouze já.) Pak mé letmé rozladění ustoupilo příjemné poklidné 
náladě dvou milých herců. Hevierovy známé i méně známé 
texty (a já blbec myslel, že Heviera dobře znám!) byly svázány 
mašličkou jednoho dne jednoho kluka. Od ranního vstávání, 
přes školu, hru, nemoc, až po usínání s pohádkou na víčkách.
Možná, že představení bylo poklidné snad až moc. Možná 
(nejsem si jist), občas větší razance temporytmu představení 
nevadila. Ale než to přestřelit, raději nechat tuto radostnou 
a hravou chvilku tak, jak je v příjemném poetickém vlnění.

P. S.: Jen nechápu, že jsem v tomto Chrudimsky skvělém 
představení nějak přehlédl medvěda.

Josef Brůček

Ohlasy
 Milý, něžný, příjemný.
 Jako pedagogovi se mi to líbilo, všechny ty vtípky.
 Super divadlo.
 Pro děti úžasný, je na co koukat.
 Ty bíločerný zvířata byly fakt pěkný. 

Budeme hrát v jakémkoli 
stavu, vyjma kómatu
Byl napřed Šafrán, nebo nápad na inscenaci?
František Kaska: Inscenace z Hevierových textů mi ležela v šupleti mnoho 
a mnoho let a je věnována Vaškovi Pytlíkovi, připravovali jsme to spolu a on 
už mezi námi není. To on mě s Hevierem seznámil, protože ho miloval. Když 
to pak vypadalo, že velký Střípek už nespěje k žádné inscenaci, tak jsme si 
říkali, že nás to mrzí, že bychom si dali třeba něco menšího a že je asi načase 
to zase vyndat ven.

Chcete se Šafránem pokračovat, nebo jde o jednorázový projekt?
Šárka Chvalová: My jsme hrozně stáli o to, aby Střípek nezaniknul, aby 
to zůstalo, protože si myslíme, že v Plzni existoval hrozně dlouho a byla by 
škoda, kdyby vymizel. Nejsme si jistí, jestli budeme ještě někdy moct udělat 
velkou inscenaci o osmi lidech, tak jsme si říkali, že budou vznikat takový 
drobničky, třeba v různých alternacích, o dvou nebo třech lidech, a to je to, 
co bychom dál chtěli dělat. Teď jsme to pracovně nazvali Šafrán, protože to 
je první věc, která takhle vznikla ze Střípkovýho osazenstva a Šafrán – ŠÁrka 
FRANtišek – to bylo jasný. Ještě původně jsme si mysleli, že by to mohla být 
Fraška, ale to by se k tomu Hevierovi nehodilo.

Hevier není v Čechách příliš známý autor, nebo ano?
FK: Heviér je slovenský autor, do češtiny bylo přeloženo jenom několik jeho 
knih, v současné době tak tři nebo čtyři knihy, ale ve slovenštině jich je 
několik desítek...
ŠCh: On je na Slovensku velmi oblíbený autor, se kterým se velmi pracuje. 
Když jsme ho oslovili, aby dal souhlas s použitím jeho textů, tak byl nadšený, 
že díky tomu jeho texty v Čechách znovu ožijí.

Jak se vám hrálo, na rozpálené Chrudimi?
FK: Hrozili jsme se pěti představení za sebou, to jsme proklínali Michala 
a spol., ale pak jsme si uvědomili, že to strašně dozrálo během těch pěti 
představení, že to pátý mělo prvky, které to první zdaleka nemělo. Bál jsem 
se, aby to poslední nebylo unavený, ale nakonec bylo snad nejlepší.
ŠCh: My jsme měli strach, že zvlášť u takové inscenace to může působit, že 
se tím opakováním poetického textu vytratí hravost a bude to jen naučené, 
ale myslím, že na sebe reagujeme tak, že nás to baví a že úplně paradoxně to 
tomu neuškodilo.

Ta inscenace je čerstvá?
FK: Je to celkem čerstvý, tak od dubna. Ale pracovali jsme na tom hodně 
dlouho, textovou část a písničky jsme vlastně měli už rok a půl.
ŠCh: Ono to má takovou historii, že mi ty texty strašně pomohly. Před dvěma 
lety jsem v půlce února skončila v nemocnici v Itálii s těžkým úrazem a měla 
jsem tam ty texty s sebou, takže jsem na tom mohla pracovat. Udrželo mě to, 
že jsem nepropadla panice, že jsem zůstala někde v cizině sama – ten Hevier 
tam byl se mnou.
FK: To byl tak velký úraz, že už jsem počítal s verzí, že Šárka bude na vozíčku 
a já okolo ní budu poskakovat, že to budem hrát v jakékoli pozici a v jakém-
koli stavu. Vyjma kómatu.

Motiv bílobílého světa je v nějakém z Heviérových textů?
FK: To je přímo jedna jeho báseň a naše úvodní a závěrečná píseň, to pak 
inspirovalo i tu základní scénu složenou jen z různých odstínů bílé.
ŠCh: Ta knížka se jmenuje Nevyplazuj jazyk na lva, ale to jsme nechtěli použít 
jako název představení, protože nám ten rámec vzniknul trochu jinak.
FK: Evokovalo to spíš motiv „nedráždit něco“, což tam není.

Děkuji za rozhovor.
FK: Ještě by tam mělo zaznít, že jsme Šafrán, ale Střípek jako takový existuje, 
že stál za námi, Martina nám velmi pomáhala i Petr a Honzík, podporovali nás 
všemožně.
ŠCh: Bez zázemí Střípku bychom to nemohli dát dohromady.
                                                                                               pab
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LOUTKOVÉ DIVADLO MAMINY, JAROMĚŘ

VYVRAZDENI Vrsovcu

Loutky ceskou 
minulosti
Bývají-li inscenace obšťastněny takzvaným rámcem, bývá to velmi 
často jejich problémem. Potřeba dokomentovávat rámcem to, co 
jsme nedokázali sdělit v „hlavním příběhu“ či vytvořit jakýsi druhý 
plán, je často vnímána jako lichá a rámec působí kontraproduktivně.
 V jaroměřské inscenaci Vyvraždění Vršovců funguje naopak rámec 
naprosto ukázkově. Na začátku vidíme chlapce, který s mírným 
despektem pohovoří o zálibě své tety – a potažmo svých rodičů – 
v historii, aby v samotném závěru mohl vyslovit finální tezi předsta-
vení o tom, že svoje rodiče-předky má přes všechny jejich nešvary 
vlastně rád.
Problém se tak překvapivě objevuje spíše v „hlavním plánu“ inscena-
ce. Tam je text loutkami povětšinou deklamován a akce se dočkáme 
sporadicky. Za zamyšlení také stojí způsob, kterým spolu oba plány 
komunikují. Jak souvisí pragmatičnost konání přemyslovského 
knížete s jistým druhem iniciace, kterou vidíme v druhém plánu? 
Nevím a je mi to líto, neboť soubor působí neobyčejně kompaktně 
a přesvědčivě.
P.S. Jako velkému fanouškovi Toulek českou minulostí by mi to 
vlastně stačilo, ale vzhledem k souboru, který nabízí velký potenciál, 
se s tím spokojit nemohu.

Jakub Vašíček    

Kurz z české historie
Maminy nám předvedly hravou historii, pověst o vyvraždění rodu Vr-
šovců. Vše se před námi odehrávalo z pohledu pubertálního chlapce, 
který si stěžuje na turistickou vášeň svých rodičů, stojící až na hranici 
šílenosti. Rodiče a široké příbuzenstvo ho každé léto mučí ve snaze 
ho osvítit znalostí kdejaké lokální pověsti, šlechtického rodu či lidové 
báchorky. Kdyby se mu ale snažili rozšířit je za pomoci obyčejné 
přednášky plné důležitých informací... ne! Oni mu o tom ještě hrají 
divadlo!
A tak se tato rodinka rozhodne provést stejný drobný naschvál i nám. 
Berou do rukou loutky s úmyslem trochu publikum vzdělat v národní 
historii. A nutno podotknout, že náctiletému členu rodiny se občas 
vůbec nedivíme, chvílemi to opravdu může být pěkná nuda. Obzvláš-
tě v momentech, kdy přednes loutek vyvolává dojem skutečného 
historického dramatu. Naštěstí brzy poznáme, že zase tak úplně 
na vážné vlně se nepojede. To když postava puberťáka vystupuje 
z role Kašpárka a připravuje nás na další dění na scéně. Samozřejmě 
se vše zajímavé odehrává za zavřenými dveřmi, a proto synáček jen 
zvědavě nakukuje klíčovou dirkou. My však místo samotného boje 
vidíme jen meče, kusy oblečení a brnění, které létají kolem – Maminy 
nemají rády krvavé scény (koneckonců, není to výchovné!)
Díky nadhledu v doprovodném komentáři a spoustě scénických 
vychytávek se potenciálně nudná historická tragedie stala poměrně 
zábavným a osvěžujícím zážitkem. Škoda, že té lehkosti nebylo víc  
i v  loutkovém herectví.

Lucie Macová
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diskuse
Diskuse začala zjištěním, že diváci dnešních představení jsou 
na předvedení výsledků seminářů a soubory hrály proti sobě 
a navzájem se neviděly, takže za diváky jsme tam byli tři. I přesto 
se hlasy diváctva ozvaly a diskuse o představení Já nespím, 
Arieli se spustila. Publikum mělo problém poznat, kdy předsta-
vení skončilo, zdálo se jim, že je špatně nasvícené a stromeček 
vykrýval velkou část jeviště. Působilo to zdlouhavě, bez energie, 
monotónně. Marcela Jeřábková nazvala přístup inscenátorů 
„civilní instalací objektů a předmětů“, považovala za nevyuži-
tou přítomnost loutek, „vlastně to bylo trošku nudný“. Obecně 
porota oceňovala odvahu zvolit tak závažnou předlohu – Katarína 
Aulitisová a Luděk Richter ji četli a hovořili o nedodržení jejího 
smyslu: knížka má povahu souboru úvah, to v inscenaci nebylo, 
a celkové sdělení nedávalo příliš smysl – scvrklo se z velikého 
tématu pomalého a částečně uvědomělého odcházení na banální 
příběh. Slovy Jakuba Vašíčka „holčička umírá, umírá, zjeví se 
anděl a ona umře“. Zbytek ve zkratce: anděl a člověk jsou stejní, 
konec je nejasný, herečky dojímají sebe, nikoliv publikum, levá 
půlka jeviště nebyla využitá.

Druhé diskutované představení bylo Vyvraždění Vršovců. 
Publikum se nudilo, usínalo a omlouvalo se za to sympatickému 
souboru. Někteří považovali princip za zábavný, ale rychle okou-
kaný, lidé sledovali víc vodiče než loutky (Vašíček: „ty loutky teda 
jako ne, no“). Michal Zahálka to považoval za vtipné, ale nedota-
žené. Jeřábková si postěžovala na barevnost scény, Aulitisová by 
chtěla šílenější rodiče a Richter neměl co říct (!). Soubor nakonec 
odhalil, že představení skutečně vzniklo na dovolené, ten rámec 
byl upřímný. A omlouvali se obecenstvu za způsobenou nudu.

Další představení byla Karmen Vozichetská. Diskuse byla ote-
vřena okouzlením jedné divačky: „muž motorka-fotbal-hospoda 
zpívá Bizeta… Velká krása“. Někomu se líbily loutky, někomu ne, 
všem se líbila hudba (i když podle Zahálky je problém – Bizetův – 
že největší hit přijde hned na začátku). Všichni obdivovali energii, 
s jakou se hrálo. Porota měla problém s náhodným prvkem, 
který představení ukončí, shodli se na nepatřičnosti v divadelním 
prostoru – spíš by se hodilo do hospody nebo na ulici. Jeřábko-
vá ohodnotila loutky a scénu jako „umně šílené“. Vašíček vytkl 
absenci tématu a volení si nejjednodušších cest, nedostatečné 
osobní zaujetí v rozporu s obrovskou energií. 

Poslední představení na oficiálním diskusním pranýři letošní 
Loutkářské Chrudimi byl Bílobílý svět. Diváci byli nadšeni, 
někteří dokonce chtěli vstoupit do neexistujícího fanklubu. Byli 
nadšeni souhrou a vztahem herců, působil na ně velmi pozitivně, 
křehce, mile. Největší výtka byla, že si na konci nedali pusu. 
Zahálka nejistě navrhoval zhutnění, zpřesnění formy a dynamič-
tější práci s temporytmem, ale nebyl o tom příliš přesvědčený. 
Vašíčkovi učarovala písnička, navrhoval, aby na konci zněla déle, 
aby si ji mohl ještě užít a vnímat pořádně ten poslední obraz. 
Jeřábková navrhovala určité změny ve scénografii (práce Lenky 
Šimicové) např. místo záclonek papír. Aulitisová ocenila herectví, 
jen málokdy se vidí dítě přirozeně zahrané dospělým. A Luděk 
Richter, podruhé toho večera, neměl co říct (!!).

jurja

O šílených předcích
Na chvilku s Kryštofem Broukem,  
z jaroměřského LD Maminy. 

Na to, že se soubor jmenuje Maminy, viděla jsem nějak moc 
mužů…
To se stalo tak, že moje mamka a teta Jana si založily soubor. My-
slím, že jen první tři představení hrály samy dvě a taťka se strejdou 
jim vyráběli loutky a skládali hudbu. Postupně je ale teta začala 
obsazovat i do inscenací a stali se normální součástí souboru i oni, 
ale název už nikdo nechtěl měnit – maminy říkají, je to značka. Kdyby 
se to přejmenovalo, tak už by to nebylo ono. Přemýšlelo se nad tím, 
že by to mohlo být něco jako „Maminy a tátové“, ale nakonec zůstal 
původní název. Už napořád to budou maminy. 

Tak to jsme si vysvětlili ty tatínky, ale jak si se v souboru 
objevil ty?
Já patřím k Blechám (mladší soubor z Jaroměře, pozn. redakce), tady 
jsem si jen zahrál. 

Pověz nám něco o vzniku této inscenace.
My – Broukovi a Dvořáčkovi – jezdíme společně na dovolené. 
Jednou, kdysi dávno, si pro nás rodiče připravili právě tento příběh 
o vyvraždění Vršovců. Jen nám ho zahráli na dovolené, dobu se 
s tím nic nedělalo a před časem ho teta zase přinesla a dali jsme to 
do kupy. Dělal jsem k tomu scénu, byla to moje absolventská práce 
v jaroměřské ZUŠ. Tak se to spojilo. Navíc mě vážně baví dějepis. Ty 
moje vstupy – prology – jsme vymysleli s tetou, nejdřív to byly jen tak 
srandičky, satira o tom, jak pomlouvám rodiče. To jsme pak upravili 
a vložili do inscenace. Bez toho to bylo krátké a navíc se nám to líbilo. 

Právě v těch vstupech mluvíš o šílených předcích. To je 
v rámci hry nebo pravda?
To je pravda!

Peh

OHLASY
 Mně se to nelíbilo, protože jsme se to učili ve škole. Slavníkovci,  

        Přemyslovci... mě nebavilo.
 To hrály naše vedoucí, takže mně se to líbilo.
 Zajímavé.
 Nenásilnou formou přiblížili naše české dějiny. Hezké! 
 Milý. 
 Sranda. Ale na Karmen to nemělo. 
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seminar v • Vzhuru za loutkarskym dobrodruzstvim!

Deti, nechodte 
do toho draka
nebo vas spolkne a nevykaka
Na seminář jsem přišla zrovna ve chvíli, kdy děti dohrávaly divadlo. 
Bohužel jsem přišla pozdě. Vynahrazuje mi to malé děvčátko, které 
po vzoru správných loutkářů předstoupí před tleskající diváky, a vyzve 
je, aby se šli podívat na loutky. Žádné zdráhání, všichni malí diváci 
utíkají na koberec za loutkami. Rozruch, organizovaný chaos na sto-
lech, pod stoly, po všech koutech místnosti a spousta pobíhajících 
dětí, které jsou všude tam, kam si chce člověk sednout, stoupnout 
nebo opřít. Za chvíli přichází důležitý úkol: děti s rodiči mají společně 
vyrobit draka. „Jóóó, drak! Já ho udělám obrovskýho.“ „Ne, já ho 
udělám obrovskýho!“ „No jo, ale to se ten drak nedostane ven z týhle 
místnosti.“ „Holt zůstane ve své sluji.“ zkonstatuje lektor Michal 
Ston. Začne dělení draka: „Je potřeba si říct, kdo bude vyrábět trup, 
oči plné smrti, pařáty, hlavu, zuby, křídla.“ „Pařáty dělat nemusíme, 
drak bude lítat, ušetříme pět lidí.“ říká jeden z tatínků. Lektoři Michal 
a Jana nanosí velké bambusové tyče na výrobu trupu. Když je zmerčí 
děti, okamžitě si je rozeberou a začnou šťouchat nejenom do stropu, 
ale i do všech lidí v místnosti. Tatínkové zasáhnou a hrnou se do vý-
roby konstrukce trupu. Podle nadšení a vymýšlení důmyslných vy-
chytávek u obří loutky draka je evidentní, že jim práce vůbec nevadí. 
Naopak. Jdu za jednou z holčiček, která má v ruce  krásnou velkou 

příšeru a ptám se jí, jestli ji vyráběla sama: „Jo, úplně sama, ale Jana 
mi trochu pomáhala. Mohli jsme si vybrat a já si vybrala ji, protože 
mě nic jinýho nenapadlo. Rytíře jsem dělat nechtěla. Tak jsem vyrobi-
la prostě tohle a moc se mi líbí, je ze všech příšer největší.“ a začne 
na mě příšerou útočit. Mezi tím už tatínkové potahují konstrukci draka 
černou látkou. Vzniká tak skvělé teepee, čehož si nevšímám jenom 
já. „Děti, nechoďte do toho draka nebo vás spolkne a nevykaká.“ „Jo. 
Zákaz vstupu do draka.“ říká druhý. „Děti, vemte si ty meče a ode-
jděte.“ Děti, ozbrojené meči, odchází s lektory na chodbu, kde jdou 
zkoušet nanečisto útok na draka. „Ale já ho nechci ničit, když se nám 
tak povedl.“ „Nemusíme ho ničit. Stačí, když na něj budeme útočit 
jenom jako.“ Říká lektor Michal a otočí se na konec chodby, kde stojí 
publikum. „Prosím vás, paní, pozor s tím kočárkem. To bych se bál. 
My tu teď budeme stínat hlavy. To víte, trénink na zabíjení draka.“ 
Maminka bere kočárek a odchází do úkrytu. Počkám si na pár 
zkušebních výpadů směrem k imaginárnímu drakovi a lituju toho, že 
akce rytíři (děti) vs. drak je odložena na zítřejší seminář. Ale pevně 
věřím v dobrý konec.

mz
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Seminaristé ze semináře Vé 
 Seminář je určen pro nejmenší a já jsem tu s nejmenším. Dcera 

s manželem jsou v semináři pro starší, v eRku. Jezděj sem už čtvrtej 
rok. Tak nás letos zlákali, ať zkusíme seminář pro ty prťavý a odpo-
vídá to, jsme tu správně. Na LCH jsme byli i loni, ale syn Adam byl 
nemocný, měl angínu, takže letos jsme v semináři poprvé, i když tu 
nejsme poprvé. Vedoucí jsou výborný, vůbec do ničeho děcka nenutí, 
ale pro tu věc je vždy nadchnou tak, že se nakonec zapojej i ty, který 
původně nic dělat třeba nechtějí.

 Na semináři je to dobrý. Na LCH jsem už po několikátý, to by věděl 
táta. Vždycky jsem byl v semináři a hodně rád se sem vracím. Líbí se 
mi to, že si tady můžeme dělat divadýlka, taky že jsme si tu vyrobili 
meč z takovýho hodně tvrdýho kartonu a taky se mi hodně líbí, že 
jsme si tu mohli vytvořit loutky.

 Přihlásila jsem se sem, protože to je seminář s dětmi a já jezdím 
s dítětem. Na LCH jsem už po několikáté, ale letos vůbec poprvé 
v semináři, kde jsem spokojená. Líbí se mi tady. Myslím si, že příští 
rok přijedeme zase.

 Na LCH jsem už po několikáté. Byla jsem už na mnoha seminá-
řích, především výtvarně zaměřených. Letos jsem s sebou chtěla 
vzít syna, takže proto jsem se rozhodla pro dětský seminář a musím 
říct, že je to tady bezvadný. Pokud by byl seminář i příští rok, určitě 
bychom přijeli zas.

 Na seminář nejsem přihlášená, ale jsem tu jako pomocník. 
Pozoruju, pomáhám, co je potřeba. Na LCH jsem poprvé a je to tedy 
super. Sice trochu maraton a obrovské, ale jako celek je to paráda.

mz

Je to zkrátka zábava
odpovídala Jana Wertigová

Zajímalo by mě, jakou pohádku to s dětmi a jejich rodiči 
zpracováváte?
Děláme jednu z dobrodružných pohádek od Pavla Šruta z knihy Kočičí 
král. Je království, v kterém žijí dva sourozenci. Bratr odejde do ciziny 
a děvče, Markétka, zůstává doma. Když její maminka, královna, 
zemře, král si najde jinou. Ona jej pomate a Markétku promění v saň. 
Lidé v království jsou nešťastní, protože se bojí draka. Nevědí, že je 
to Markétka. Jdou proto za kouzelníkem, který jim to řekne a zjistí, 
že nejlepší, co můžou pro záchranu Markétky udělat, je, zavolat jejího 
bratra. Zpráva dojde k jejímu bratrovi a on se se svými třiceti třemi 
rytíři plaví na lodi zpět. Královna mu komplikuje cestu všemožnými 
nebezpečenstvími, ale on i přes to dopluje k ostrovu s dračí slují. 
Zbytek vám neprozradím, ten bude k vidění zítra.

V pohádce dochází k proměně, vybrali jste si ji na základě 
tématu letošní LCH?
Přesně tak, výběr tím byl ovlivněný. Na začátku jsme hodně praco-
vali s proměnama. Měníme postavy v loutky a předměty. Vlastně ta 
proměna probíhá neustále, pořád se zvětšuje. Plánujeme závěrečnou 
proměnu. Tedy doufejme, že se to povede, že to dokážeme.

Jaký máte vy osobně zkušenosti s loutkama?
Máme to s Michalem rozdělený. Rozhodně se nepovažuju za lout-
kářku, ale v dramaťáku pracujeme s různejma předmětama, který 
rozehráváme. Michal je větší loutkář, ten měl i několik představení 
s dětma. Vyrábí loutky. Takže on je ten loutkář a já jsem tady přes hry. 
Michal učí na ZUŠce, má svoje dramaťáky, já mám jenom kroužky, 
tak to různě propojujeme. Známe se dlouho, učili jsme spolu a máme 
spolu pro radost i divadlo. 

Vedete seminář na Chrudimi poprvé?
Ano, ale jednou jsme tu hráli představení.

A co tomu tedy říkáte, jak se vám zde pracuje?
Nás ta práce baví. Pochvalujeme si, že jsou u toho i ty rodiče. Užívá-
me si celý týden. Je to i dost dlouhá doba na to, abychom se poznali. 
Je to zábava. Sešla se tu dobrá parta lidí. Líbí se nám, že sem jezdí 
lidi společně trávit čas. Je to taková tradice, jako kdyby jeli na tábor. 
Je opravdu moc pěkný, jak to jsou rodiče a děti dohromady, je hrozně 
pěkný sledovat to dorozumívání mezi nimi.

To mě na tom taky hodně baví. Semináře tohohle typu jsou 
hodně i poznávání se navzájem. Najednou vzniká mezi rodi-
čem a dítětem jiná komunikace. Zároveň se tátové skamará-
dí, mámy si pomáhají a děcka blbnou. 
Přesně tak, prolíná se to. Je to úplně jiná práce. Kdybychom měli 
plnou třídu dětí, tak by to bylo samozřejmě úplně jiný. Takhle můžeme 
nechat část na nich, že to je jejich činnost. Což je znatelný přede-
vším v druhý půlce, kdy vyrábíme. Když je potřeba něco dodělat, tak 
můžeme vzít děti, zabavit je, a rodiče to dodělají. Vlastně se tu ještě 
nestalo, že by to ty děti nevydržely. Včera vyráběly po celou dobu 
semináře a bylo to úplně v pohodě. Dělaly loutky – lepily, přilepovaly, 
vymýšlely. Je to zkrátka zábava. Ale určitě, kdo sem přijde, tak musí 
mít pocit, že je to chaos a řev.

To si nemyslím, a jestli, tak je to rozhodně chaos organizova-
ný, a to se mi líbí.

mz



seminar t • technologie prekvapi, potesi i pobavi

14

Pohoda, Chrudim...
Mám rád tyhle semináře. Tvůrčí dílny, ve kterých se v šikovných 
rukách všeliké materiály za týden promění v loutky. Takové je na le-
tošním ročníku LCH právě „Téčko“ Petra Borovského „Technologie 
překvapí, potěší i pobaví“. Tahle tři „P“ se zde vyskytují v neuvěřitelné 
míře a snad se i množí. A nejen to, přenáší se také na každého, kdo 
do té malé místnůstky ve sklepě v muzeu vstoupí.
Loni zde vznikaly dřevěné marionety Vláďi Sosny. Nyní se však vyrábí 
z mirelonu. Všichni jsou zabráni do práce a někteří už mají dokonce 
částečně hotovo. Když se ukáži v místnosti, hned ke mně někdo spě-
chá, aby mi ukázal tu stonožku, tu popelnici, tu draka a čerta. Každá 
loutka má v sobě nějaký ten fór, nějakou vychytávku. Drak například 
šlehá oheň, akrobat cvičí na hrazdě. Všichni jsou tak soustředění. Ač 
venku praží slunce a pod okny muzea vysychá Chrudimčino rameno, 
zde z každého sálá nadšení (přestože mé návštěvě předcházel Lout-
kářský bál). Pohodář Petr kouká na frekventanty, radí a koriguje. Petr 
mi vysvětluje, že původně chtěl vyrábět loutky z novodurových trubek, 
ale to bohužel z technických důvodů nešlo. Objevil pak mirelon, 
který se zpracovává jednodušeji a rychleji než dřevo, což vzhledem 
k rozsahu semináře bylo vlastně prospěšné (i co se týká počtu úrazů). 
„Loutkové divadlo teď vstoupilo do další fáze. Po fázích suchého zipu, 
různých háčků, přichází éra magnetů“ Nadšeně vysvětluje a ukazuje 
mi několik malých, ale ohromně silných magnetů, které se dají využít 
třeba při práci s rekvizitou. 
Zpoza pracovního hluku zaslechnu ještě úryvky konverzace: 
„Aničko, budeš ještě kašírovat?“ „To já ještě nevím, záleží, kde mi 
Petr vydlabe díru.“ 
„Barunko, ty tak krásně voníš“ „Asi jsem se zpotila.“
„Petře, soustřeď se na moje ramínka“

A já už chci jen mlčet a žasnout. Mám rád tyhle semináře. Pohoda.. 
hm… léto… Chrudim… 

TojToj

Kuť, kuť
Rozhovor s Petrem Borovským vedoucím semi-
náře T  – technologie, překvapí, potěší i pobaví
Petře, na celém festivalu Loutkářská Chrudim jsi letos poprvé 
a rovnou jako lektor semináře. Jak ses k tomu dostal?
Oslovil mě Petr Mlád, jestli nechci udělat technologický seminář se 
zaměřením na loutkářské vychytávky z pohledu herce. Já jsem s tím 
souhlasil a jsem tomu nesmírně rád, protože jsou tu moc šikovní lidi. 
Jsou skvěle vybavení, protože to není jejich první záležitost. Všichni 
jsou ohromně nadšení a pracovití, každou věc děsně sosaj. Jsou 
za všechno vděční. A já jsem moc rád, že jsem tady.

Znám tě jako herce. O tom, že se věnuješ i výrobě loutek jsem 
neměl asi tušení.
U nás, v divadle Alfa jsme rozděleni na šikovné a nešikovné. Jsou tam 
lidi, kteří jsou schopni si v dílně věc za 10 minut zničit. Pak jsme my, 
co je to baví i vyrábět. Děláme si svoje divadýlka, svoje loutečky. Když 
loutka udělá něco jiného, než se od ní očekává, něco překvapivého, 
tak úplně zaryčím blahem. Třeba když loutka, vezme kapesník, utře si 
čelo a vrátí ho zpět do kapsy. Začal jsem takovéto věci dělat i sám.

Takže z jeviště utíkáš do dílen?
Já moc rád kutím. Přijdu k nám do alfáckých dílen, zazvoním a ozve 
se „Kdo je?“ já řeknu jen „Kuť! Kuť“ a oni už vědí.

Inscenace Cha cha cha, kterou zde hrála Alfa, je také plná 
technických vychytávek. Vzal jsi seminaristy do zákulisí? 
A jak se ti hraje před festivalovým publikem?
Bohužel ne, všichni museli letět na další představení, ale přišli se 
tam podívat Homolovi s Loutkářskou konzervatoří.  Hrálo se mi tak, 
jak se hraje na festivalech, kde je vstřícné a chtivé publikum. Reakce 
jsou skvělé. Notabene, když je plné hlediště loutkářů. A já se považuji 
a hrdě hlásím k tomu, že jsem loutkoherec. Jsem za to rád a miluji 
to! Myslím si, že české loutkářství je světový fenomén a já smekám.

Láká tě po letošní zkušenosti návrat na tento festival?
Kdykoliv mě Michal osloví, tak okamžitě souhlasím! Ruším všechna 
divadelní léta pod plzeňským nebem a jedu sem. To bezesporu. 
O tom žádná!

ptal se TojToj



AGENTI
Seminář Z
Už je takové vedro, že se nám prověšuje provázek-paravan. Radši 
jsme vevnitř, stejně nám sebrali pódium. Některé věci nejsou pro děti 
vhodné, i když se dějí za zády.

Agent Debzon

Seminář T
Nestíháme, děláme přes přestávku. 
Jen jednu loutku ukážu. Přesto oheň 
zažehnul. Nikoho z nás nespálil, jen 
to lepidlo nás slepilo. Bílá barva je tu 
pořád, aspoň že ne ta červená. I když 
je horký den, my tam pracujeme 
v chládku. Jeho lotři za zločin, to my 
ale nejsme. My jsme přeci loutkáři. Jak 
duší, tak i rukama. 

Agent Brbla
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LOUKON 
aneb Hledani novych cest
Nejprve to vypadalo, jako by se loutky z libereckého Naivního divadla 
vypravily na výlet do Chrudimi. Myšáci, havran, Budulínek a další sem 
opravdu přijeli se svými lidskými přáteli Filipem a Michaelou Homolo-
vými, aby tu zahájili první běh Loutkářské konzervatoře. O co vlastně 
jde, se dozvíte ve větším rozhovoru. Ale teď se soustřeďme na to, co 
se včera dopoledne dělo u sochy Josefa Ressela, neboť právě tam 
jsem na frekventanty workshopu narazila. Dvojice či trojice s přimě-
řeným počtem loutek připravují vlastní etudy, a tak s napětím čekám, 
co že uvidím. Mezitím ohledávám půdu semináře Z čili Loutkové kon-
zervatoře, zpovídám lektory i účastníky. Tak tedy, účastníků je patnáct 
v širokém věkovém rozpětí, jsou mezi nimi studenti, učitelé ZUŠ či 
členové amatérských souborů. „První týden je pro nás takový se-
znamovací. Řekli jsme si, kdo jsme, co jsme, odkud přicházíme a co 
očekáváme od té Konzervatoře a kam bychom to chtěli vést. Řekli 
jsme si také, že během roku už se nebude tolik zabývat technikou 
vodění loutek, ale že si ty základy dáme tady. Principy u všech loutek 
jsou vlastně stejné, takže pak už závisí vedení na konkrétním typu 
loutek, který si zvolíme. Máme tady maňásky, manekýny, marionety, 
měli jsme pro zajímavost na ukázku jednu javajku. Takže v tuhle chvíli 
si každý ze studentů prošel tou nezákladnější abecedou, vodění jed-
noho typu loutek, a teď už tvoří  společně nějaké etudky na zadané 
téma. Ale je to pořád jen taková ohmatávačka. My na tom vidíme, kdo 
má jakou zkušenost a jak mu jde práce s materiálem, s fázováním. 
Je to pro nás v tuto chvíli taková laboratoř. To znamená, že momen-
tálně není cílem naučit ty lidi perfektně vodit loutky, ale spíš ověřit 
schopnost myšlení skrz materiál.“ objasňuje Míša Homolová. A pak 
už se spustí malá show. A já si jen tak pro sebe potvrdím, jak málo 
pro takovou produkci stačí. Třeba jen napjatý vlasec mezi dvěma 
poutači, na němž se mohou loutky pohybovat. A už tu máme první 
scénku – myší namlouvání, které skončí tím, že myška parádilka 
zůstává sama, zatímco myšáci spokojeně odcházejí spolu. Výmluvné. 
Další vztah je hororovější, on černočerný havran, ona rázná dáma. Je 
to spíš souboj nežli láska nebeská. A do třetice nesourodá dvojice – 
myšák, stoupající za zlatovlasým sluncem až vzhůru do oblak. Filip 
a Míša chválí a kritizují. Pochválené jsou nápady, a rady jsou zaměře-
ny spíše na technickou stránku věci. Nutnost zdůraznění správného 
fázování, citu pro stop time, zpomalený či zrychlený pohyb. Zkrátka 
ABC loutkařiny pěkně od začátku. Pro těchto patnáct lidí to Chrudimí 
nekončí. Budou se setkávat i přes rok. A na další Chrudimi už prý 
něco předvedou veřejně.

jas

Hlasy účastníků
 Já jsem se sem přihlásila, protože mám dvě malé děti a tento  

     seminář mi dává největší čas být od svých dětí aspoň na chvíli  
     trochu dál a něco někde tvořit. Protože když k tomu nejsem  
     donucena touto cestou, tak mě ty děti úplně spolknou a nemám  
     čas na to, abych byla tvůrčí. 

 Já jsem chtěl dostat ucelenou informaci o loutkářství, od historie 
     až po vznik inscenace, přes výrobu loutek a manipulaci s nimi.  
     Prostě všeho, co se loutek týká.

 Já jsem se sem přihlásil proto, abych si ujasnil, co všechno je  
     potřeba pro to, aby vznikla loutková inscenace, abych si to všech- 
     no osvojil, abych byl schopný to později sám vytvořit. Zatím mě  
     to hodně baví.

 Já jsem členkou Loutkového divadla v Třeboni, takže bych chtěla  
     natrénovat a procvičit práci s různýma loutkama, seznámit se  
     s tou prací kolem loutek a využít ji potom u nás v souboru. 

 S kolegyní vedeme loutkářský maňáskový kroužek na základní  
     škole. Takže bych chtěla nabýt nové loutkářské zkuše- 
     nosti a dovednosti, abychom těm dětem mohly předat  
     další um a znalosti. Aby je to bavilo a inspirovalo to nás i je. 

seminar Z • Loutkarska konzervator
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České loutkářství stále žije
Tématem poslední přednášky, pořádané v Muzeu loutkářských kultur, bylo České loutkářství po roce 
1989, o kterém hovořila Kateřina Lešková-Dolenská. Připomněla nejprve poválečnou dobu, kdy násilným 
způsobem skončila éra kočovných loutkářských divadel. 

Paradoxně divadelní zákon z roku 1948 zrovnoprávnil loutkářství 
s činoherním divadlem, ale zároveň zakázal soukromé podnikání, 
čímž tradici českého loutkářství svým způsobem utnul. V roce 1949 
nadchla mladou socialistickou republiku návštěva grandiózního 
souboru Sergeje Obrazcova, jehož loutky javajkového typu se pro 
příští léta staly jediným vzorem. Marionety zůstaly kontinuálně 
pouze v Divadle Spejbla a Hurvínka. Velké loutkové scény vznikly 
kromě Prahy, v Brně, Liberci, Kladně, Hradci Králové, Plzni, Ostravě 
a Mostě. Autoritami v profesionalizovaném loutkovém divadle byli 
Erik Kolár a Jan Malík, a do divadel postupně přicházeli absolventi 
loutkářské katedry DAMU, která vznikla v roce 1952. Šedesátá 
léta přinesla uvolnění a tvůrčí rozkvět nových žánrů, mj. Černého 
divadla. Navzdory totalitě se mnohé loutkářské soubory, i jejich 
protagonisté proslavili ve světě. Připomenut byl především DRAK 
a Josef Krofta, s výjimečným přístupem k realizaci loutkových 
inscenací. Po roce 1989 nastala výrazná proměna v tom, že kromě 
statutárních divadel se vrátila a výrazně rozšířila nezávislá scé-
na. Lešková připomněla nejvýraznější ohniska posametové doby 
a tvůrce, kteří přišli s výrazně novým viděním a novou interpretací 
loutkového divadla. Pouze bodově je připomeňme (protože každý 
loutkář na festivalu jejich jména zná, a je téměř jisté, že většinu 
z nich zná i osobně).

 Naivní divadlo Liberec, především ve spojení s Ivou Peřinovou 
(1944-2009), loutkoherečkou, ale především autorkou divadelních 
loutkových her. Nejlepších výsledků dosáhli ve spolupráci s režisérem 
Tomášem Dvořákem a scénografem Ivanem Nesvedou.

 Divadlo DRAK v Hradci Králové a Josef Krofta, s heslem „Loutku 
použijte tehdy, když k tomu máte důvod“. Připomenuty byly i Kroftovy 
mezinárodní projekty (např. Česko-japonská inscenace Mor na ty 
vaše rody), i jeho význam jako reorganizátora katedry DAMU na alter-
nativní a loutkové divadlo.

 Z nové generace divadelníků loutkářů spolupracujících s ka-
mennými divadly to byl Jan Borna, Marek Zákostelecký, Michaela 
Homolová, Robert Smolík či Jan Jirků.

 Připomenut byl též rozvoj nezávislé scény, na jejímž počátku stály 
v 80.letech Divadelní poutě na pražském Střeleckém ostrově.

 Mezi loutkáře, kteří se věnují práci v netradičních prostorách (ale 
i ve větších divadlech), rozhodně stojí za připomenutí práce bratrů 
Formanových, Pavla Štourače a divadla Continuo, souboru Buchty 
a loutky či Divadla DNO Jiřího Jelínka, který vnesl do přístupu k lout-
kovému divadlu na přelomu století nové podněty, stejně jako později 
Športniki Tomáše Jarkovského a  Jakuba Vašíčka.

 A na závěr pozvání na netradiční festival Vyšehrátky pořádaný 
na začátku září (1.–8. 9. 2015) na pražském Vyšehradě, kterého se 
účastní nekonvenční loutkáři sdružení v organizaci DAMÚZA.

jas
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ODPOSLECHNUTO
Dneska mám krysy. A krysy jak známo opouští loďku první.

Kuba vystřízliví na prvním představení, až když začnou malý holčičky 
něco recitovat.

Redakce je jako blesk.

Jé, tady je. Zpravodaj. Potřeboval jsem podložku na myš. Vaše práce 
není zbytečná. 

Kdopak by se Luďka bál.

Víš, jak poznáš, jestli zvoní v hledišti mobil chlapovi, nebo ženský? 
Když zvoní mobil chlapovi, tak sáhne do zadní kapsy kalhot a típne 
ho. Ženské chvilku trvá, než jí dojde, že to je její mobil, pak se dlouho 
hrabe v kabelce, když ho najde, tak se koukne, kdo volá, a pak ho 
konečně típne.

S tebou je poloviční prdel. (dva lidé na jedné židli)

- Co to posloucháš? 
- Menstruační mix. 
- No jo, Sunday Bloody Sunday.

- Založíme sektu holdující Sektu.  
- Tady běhá nějaký pokročilý slovní humor v tuhle hodinu.

Ty vole, že já žiju v tomhle městě. Státní svátek a všude zavřeno.

ZLOMSIHLAV

Z rébusů vyluštěte přísloví.
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S.M.A.D.
Setkání mladých amatérských divadelníků
Dílna Šrámkova Písku – ŠUMPERK 2015

S.M.A.D. pořádá pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana 
NIPOS-ARTAMA a Společnost Amatérské divadlo a svět ve spolupráci 
s Městským divadlem, Střední zdravotnickou školou a MÚ v Šum-
perku. Projekt se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury 
a města Šumperka. 

TERMÍN: 14.–23. 8., uzávěrka 30. 6. 2015. Příjezdy: v pátek 14. 
srpna 2015 do večera, odjezdy: v neděli 23. srpna 2015 ráno, vlastní 
dílna: 8 dní mezi tím. Nutná účast PO CELOU DOBU dílny včetně 
závěrečné prezentace! Věkový limit: 17–35 let, výjimky směrem 
nahoru jsou možné, ale konzultujte je telefonicky, pod 17 let pouze 
ve výjimečných případech na základě dohody.  

KURZOVNÉ: 
2 500 Kč (kurzovné, doplňkový program, ubytování v domově mlá-
deže v postelích a s určitou mírou soukromí – 3–4 osob na pokoji) 
– doprava a strava za vlastní; 
1 000 Kč (kurzovné, doplňkový program, bez ubytování – vhodné 
pro místní či ty, kteří mají v Šumperku možnost bydlet u známých) – 
doprava a strava za vlastní. 

PŘIHLÁŠKY zasílejte na email: crhova@nipos-mk.cz.
INFORMACE: Alena Crhová, tel.: 221 507 968, 604 569 781, Karel 
Tomas: 221 507 932, 603 480 111

PŘEHLED SEMINÁRNÍCH TŘÍD
Třída A – HERECTVÍ AUTENTICKÝCH SITUACÍ
Pravda jeviště, ne jeviště pravdy! Nezajímá nás inscenování vlastního 
života (protože pak už to náš život není – pouze jeho sebestylizace). 
Zajímá nás pravdivost inscenace. 
Herectví v naší dílně bude začínat pozorováním a napodobováním 
běžných životních situací, které se odehrávají všude kolem nás 
(šumperská nádraží, restaurační zařízení, dětská hřiště, obchody, 
veřejné parky a tajemná zákoutí). Pokračovat budeme jejich analýzou 
a hledáním divadelních prostředků (motivace a psychologie postav, 
vztahy, atmosféra, rytmus), jejichž pomocí je bude možné proměnit 
v situaci jevištní. Herec se tak stává zprostředkovatelem autentické 
životní zkušenosti, ne exhibicionistou sebe sama. 
Lektoři: Lukáš Rieger – herec, pedagog herectví JAMU Brno a Mi-
roslav Ondra – herec, dramaturg, pedagog muzikálového herectví 
a hudebník

Třída D – BORGES: EVANGELIUM PODLE MARKA
Ve své dílně bych chtěl pracovat na adaptaci povídky argentinského 
spisovatele Jorgeho Louise Borgese Evangelium podle Marka, kterou 
sám autor označoval jako svoji povídku nejzdařilejší. Vyšla česky 
v nakladatelství Odeon ve sbírce Zrcadlo a maska, Praha 1989.
Povídku si přečtěte a vytvořte si vlastní obraz představení, scénosled, 
případně přineste i další Borgesovy texty (je možné je i zkombinovat 
se základní povídkou). 
Lektor: Jakub Nvota – autor, herec a režisér

Třída G – Anton Pavlovič Čechov: Čajka/Racek
Komédia založená na rade neopätovaných milostných vzplanutí sa 
prepletá vzťahom literatúry a divadla k životu. Láska a umenie. Láska 
k umeniu. Umenie lásky.
Budeme sa zameriavať predovšetkým na vzťahy Trepľova, Niny Za-
riečnej, Máši a Medvedenka. A zároveň budeme uvažovať o moder-
nom umení, o ambíciach, sláve a popularite.  
Lektor: Patrik Lančarič – divadelní a filmový režisér

Třída ST – STEP CRAWL STEP TAP STEP SHUFFLE TAP STEP 
CHUCK…  
Jestli si chcete zkusit porozumět, dostát (nebo spíš doslova doklepat) 
těmto a dalším podobným slovům, sbalte si do batůžku nějaké to ob-
lečení k propocení, boty bez podpatku nebo jen s nízkým podpatkem 
s tvrdší (ale ohebnou) podrážkou (která v ideálním případě trochu zní 
i bez plechů), ve kterých je vám příjemně a které sedí pevně na noze. 
Velkou část dílny určitě věnujeme základům stepařské techniky, ale 
když to půjde, vyzkoušíme, do jaké míry lze step využít na prknech, 
co znamenají svět. V této fázi dílny nám bude nápomocná Tereza 
Volánková. Step je o rytmu, lidský život také tepe v různých rytmech, 
takže námět by byl…
Lektorky: Svatava Milková – herečka a choreografka a Tereza Volán-
ková – herečka, režisérka a ve volných chvílích grafička

Třída V – DÍLNA DIVADELNÍHO PROVOZU
Nabídkou této dílny je získat nejen teoretický přehled o způsobu 
fungování divadelního provozu, ale i praktickou zkušenost plánování, 
realizace a kombinace tvůrčích a organizačních činností, a to i s ohle-
dem na fungování amatérských souborů či festivalů. 
Dílna pro max. osm osob se zaměří na tyto oblasti z prostředí diva-
delního provozu: 
Produkce - Propagace - Výprava (scénografie + kostýmy)
Vedle praktické části dílny divadelního provozu bude probíhat i teo-
retická část, obsahující základní pravidla o chodu divadla, jeho vnitřní 
organizaci či jeho marketingové profilaci a jeho financování. Lektor: 
Vojtěch Štěpánek – herec, režisér a ředitel Divadla Komedie Praha

DOPROVODNÝ PROGRAM: 
Sobota 15. srpna – Divadlo, velký sál – 20 hodin
Petr Klarin Klár: Valérie aneb Slepičí mor!

Pondělí 17. srpna – H club – 20 hodin
Peter Konečný: Rychlé dějiny filmu, reklamy a videoklipů 

Středa 19. srpna – Divadlo, Hrádeček – 20 hodin
Vdova po kapitánovi dunajské paroplavební společnosti: Nářek Mra-
vence (představení ze ŠP 2015)

Čtvrtek 20. srpna – Divadlo, Hrádeček – 20 hodin
KALD DAMU: Vinnetou aneb kámoš je víc jak zlato z Nugget-Tsilu

Pátek 21. srpna – Na jevišti s diváky nebo Hrádeček – 20 hodin
Divadelný súbor Zasesmelendve pri ZUŠ J. Rosinského, Nitra: Kým 
kohúty noc zaženú (oceněné na Scénické žatvě 2014)

H club – 21.30 hodin 
Alena Bazalová: Koncert s překvapením

Sobota 22. srpna –  19 hodin
Závěrečné ukázky z dílen
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Divadlo Karla Pippicha
11 h. 
Semináře 64. Loutkářské Chrudimi
Proměny (60‘, od 4 let) | inspirativní program

Komponovaný program ukázek z práce seminářů 64. loutkářské 
Chrudimi.

17 h.
Divadlo Alfa, Plzeň, Česká republika
Pohádky ovčí babičky (45‘, od 4 let) | inspirativní program

Pět příběhů o jednom beránkovi, který je chytřejší než tři vlci dohro-
mady!

Malá scéna DKP | 10 a 16 h.
LD V Boudě, Plzeň
Už je to tak! (35‘, 3 let) | doplňkový program

Je to příběh obyčejného ševce, hrdiny bez bázně, který sice nenosí 
brnění, a nemá ani meč, ale přesto porazí strašného draka a vysvo-
bodí princeznu.

okolo Divadla Karla Pippicha | 14 h. 
Budilova divadelní škola, Praha
OutCidre (55‘, 6 let) | inspirativní program

Živá a pohybující se instalace. Kmen složený z Bouffonů Outcidrů 
představuje rodinu zkvašených lidských neřestí.

Stan za Divadlem Karla Pippicha | 15 h. 
Divadlo PIKI, Pezinok, Slovenská republika
Rozkrávka (50‘, 3 let) | inspirativní program

Pohádka s písničkami o tom, jak v pohádkovém lese žijí vedle tří 
kůzlátek a tří prasátek také tři telátka a co všechno tam spolu zažijí.

Za Divadlem Karla Pippicha | 14 –17 h.
Divadelní pouť | doplňkový program

Prostor pro všechny, kteří mohou a chtějí udělat radost sobě i druhým 
a jsou toho schopni pod širým nebem.

program 6. Vii. 2015Loutkocaching
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VÝHERCI
Matylda, Honza, Adam, Trdlo, Lucka, Terezie, Simon, Saša 
a David, Lenka, Bára, Anička a Majda, Mafťa, Andy, Lufka, 
Lufáš na druhou, Fomanka, Alibaba a Adelína Modelína, 
Tereza Truhlářová, Agáta a Karolina, Matka Pluku, Bára, 
Berunka a mamkou a taťkou, Piškot a Madam Piškot. 

Celofestivalovka
Rekapitulace nápověd: 
„Vzhůru“ | „Dva měsíce prázdná“ | „Jednooký“ | „Žbluňk“ | „Strážci 
z dávných časů“ 
A šestá nápověda je ,,24. dubna“

Jednodenní keška
Pojďte hledat naposledy!
Nápověda: „Sejdeme se o páté…“

Živá keška
(také celochrudimská, sbírejte indicie) 
Pokud už víte, o koho se jedná, pošeptejte mu tajné heslo „V jede-
náct u mě na pokoji!“ Na to vám sdělí zprávu, kterou nám přijdete 
říct do redakce, a my vás odměníme. 
Rekapitulujeme:
„Má kouzelné ruce“ | „Ještě mi není padesát“ | „Brýle“ | „Haf!!!“ | 
„Blik!“ 
Nápověda č. 6: „Okolo Hradce!“

(Když se vám to nepodaří, nezoufejte a zkoušejte to i během roku.)

Promena
Poslední tři kroky!!!
1. Zopakujte úkoly číslo 1 z 1., 2., 3., 4. a 5. Zpravodaje
2. Podkopat se pod Pippicháčem
3. Nainstalovat klimatizaci do MEDU
Gratulujeme!!! Bez vás se příští Loutkárna neobejde!

Dokud bude redakční okno otevřené, můžete si chodit pro 
poslední odměny za soutěže. Tak honem! Úsměv na vašich 
tvářích nám letos pomohli vykouzlit: Štěpánka z Chrudimské 
besedy, Muzeum loutkářských kultur, Kafekára, Libor Štumpf, 
Fagi, členové redakce, Stará myslivecká, Rum, Magister 
a Fernet od Alenky, Karla a Merlina.

Chdim – Pce
bamBUS (vzdálenost 12 km)
Chrudim  Pardubice
17:33  17:55  (čas 22 min)
18:20  18:37  (čas 17 min)
18:35  18:55  (čas 20 min)
18:44  18:58  (čas 14 min)
19:13  19:30  (čas 17 min)

poVLAK (vzdálenost 13 km)
Chrudim  Pardubice  
16:34  16:57  (čas 23 min)
17:42  18:09  (čas 27 min)
18:08  18:34  (čas 26 min)
19:00  19:20  (čas 20 min)
20:14  20:36  (čas 22 min)
20:39  21:11  (čas 32 min)

Na KOLEnou  
pouze po cyklostezkách 17 km – 1:08 h
nejenom po cyklostezkách  11 km – 45 min

rAUTEM 
14 km – 15 min
 
ŠPACÍREM     
11 km – 2:43 h


