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Vosk(n)oviny si své čtenáře chtějí hýčkat, bavit je a překvapovat, a tak si letos připravily více novinek než v minulých ročnících dohromady.
Tou zcela nepřehlédnutelnou je komiks, který upozorňuje na vhodné a nevhodné chování v divadle či jiném kulturním zařízení. Přehlídkový
plátek toužil po komiksu již od počátku své existence, ale nebylo mu přáno. Letos se podařilo optimálně spojit komiks s „osvětovým
okénkem“, které bývalo v různých formách též součástí předchozích ročníků V(n).

Jak se rodí Vosk(n)oviny, díl 4.

V(n)

Páteční večer se přehoupl přes
půlnoc,
divadelní
hlediště
zůstává až do dalšího soutěžního
představení opuštěné a hostující soubor,
kolem jehož odehraného představení se
bude následující číslo Vosk(n)ovin točit, dělí
od Sázavy desítky či stovky kilometrů.
Příprava Vosk(n)ovin pokračuje…
Nedílnou součástí přehlídkového plátku se
v minulých letech stala rubrika s recenzí
pátečního představení, která se letos, díky
výjimečnému složení odborné poroty,
dočkala obměny. Shrnutí shlédnutého
představení mají na starosti přímo pánové
z poroty. Porotci, kteří se ke spolupráci
s Vosk(n)ovinami uvolili zcela dobrovolně
a ještě před zahájením Voskovcovy Sázavy,
mají čas na sepsání svých pocitů a postřehů
do pondělní půlnoci. Jsou tak sice od
redakčního týmu limitováni časem, během
kterého musí obsah své rubriky
zformulovat a odeslat, ale zato mají volnou
ruku a plnou důvěru.
Totéž platí i pro kreslíře Vosk(n)ovin, který
narozdíl od vzorné poroty odevzdávající
své příspěvky včas, testuje nervy
redaktorek a časovou uzávěrkou se příliš
netrápí. Jeho přehlídku v tužce zpravidla
redakce obdrží ve středu večer. Kresba je
ale perfektní, ostatně jako vždy, díky čemuž
je autorovi okamžitě odpuštěno. Navíc, po
letech praxe už se s tímto zdržením tak
nějak počítá ...
Ani redaktorky nezahálí. První tři dny po
odehraném představení se soustředí
výhradně na zpracování nasbíraných
materiálů z pátečního večera, nejvíce času
vyžadují úpravy rozhovorů, jelikož se jedná
o nejrozsáhlejší část zabírající téměř celou
zadní stranu přehlídkových listů, tu
s názvem Ve zpětném zrcátku. Mezi
rozhovorem natočeným na diktafon
v uvolněné atmosféře a výslednou
podobou, kterou si čtenáři mohou ve
Vosk(n)ovinách přečíst, je rozdíl mnoha
hodin práce.
Vhodné i nevhodné...

Co bylo porotou k představení Kytice vysloveno a nemělo by zapadnout
Václav Veselý

Divadlo bývá nepřebernou studnicí uměleckých záměrů, jevištních prožitků,
scénických situací a hereckých ztvárnění. Uhlířskojanovický ochotnický spolek
Uhlíř sliboval šest balad Erbenovy Kytice. Jsem tak trochu staromilcem, a proto
jsem očekával čtvrté soutěžní představení s jistými obavami. Bál jsem se, co
herci pod režijním vedením udělají s klasikou. A pak jsem se bál ještě dvakrát:
když se na scéně objevily dívky se zapálenými svícemi mezi otýpkami slámy
a když ve Zlatém kolovratu po jevišti kroužila matka s pořádným kuchyňským dranžírákem
v ruce. Mé obavy byly nakonec liché a inscenaci jsem si velice vychutnával.
Ale vezměme to postupně: Módním trendem často bývá uchopit klasiku současným, nebo
dokonce budoucím viděním. Jak jsem byl potěšen, že klasika zůstala klasikou. Dobové
kostýmy, stylová a mimochodem výborná živá hudba v podání mladých muzikantů, hrajících
na housle, violoncello, klarinet. Zpěvy a tanec i zachovaný poetický text. A atmosféra. Ta
atmosféra byla chvílemi hustá tak, že by se dala krájet. Ponurost dotvářelo i podsvícení tváří
postav příběhu. Zvláště pak v některých situacích, třeba při Svatebních košilích to působilo tak
strašidelně, že jsem se málem v noci hrůzou budil ze spaní. Kde světlo pomohlo, jinde zas jeho
absence situacím ublížila. Některé momenty na jevišti se ponořily do tmy tak, že jejich
ztvárnění dost dobře nevyniklo. Hra světel naopak velice nápaditě zvýraznila baladu
O vodníkovi. Jeden by neřekl, co dokáže jemná igelitová plachta, používaná na ochranu
nábytku při malování v situacích, jako byla tahle. Vlny na hladině v měsíčním svitu byly tak
věrohodné, že jsem pocitově vnímal chlad od vody jezera až v hledišti. A při hereckém výkonu
představitele role vodníka mě i zamrazilo.
Jevištní divadelní performance - především u mladých herců ansámblu - byly vzhledem
k jejich věku až obdivuhodné. Obával jsem se, že při interpretaci veršovaných textů sklouznou
do přednesu ve stylu školní recitační soutěže. Ale byl jsem mile překvapen precizní intonací,
a hlavně emočním prožitkem, díky kterému jsem to postavám ve hře věřil.
Takže díky za milý dramaticky emotivní exkurz do příběhů, známých již z povinné školní četby.
A za připomínku jednoho z pokladů české literatury.

Jan Rejhon

Už od prvních minut, kdy sousedé z Janovic nastoupili na scénu, mi bylo jasné,
že bude třeba přenastavit optiku hodnocení na „level junior“.
On totiž soubor, resp. obsazení „Uhlířské“ verze Erbenovy Kytice, je tvořeno ze
dvou třetin dětmi. Znamená to tedy, že zatímco v případě verze dospělých
a zkušených herců by se mi poznámkový blok plnil rytmickými a intonačními
výtkami, v tomto případě jsem si jen vzpomněl na sebe ve věku tamních
muzikantů a výtky vystřídala chvála. Samozřejmě, že tam bylo několik míst, kde nástroje tahaly
za uši a primášce souboru jistě nejednou cukal oční koutek a plašil se smyčec, ale celkově je
třeba muziku pochválit.
U zpěvu už tolik tolerantní nejsem. Vadilo mi trochu obsazení písní a „posazení“ tónin. Většinou
šlo totiž o dívčí trio zpívající unisono a minimálně v jednom případě zbytečně hluboko. Nějaká
píseň se sólovým a čistým podáním by hře prospěla.
„Uhlířská“ Kytice má svou atmosféru a muzika ji příjemně dotváří.
Nesmím ještě zapomenout pochválit práci s mladými členy souboru, pro které je to obrovská
zkušenost a šance, že z nich jednou vyrostou třeba výborní muzikanti.

VE ZPĚTNÉM ZRCÁTKU
Ochotnický spolek Uhlíř, z. s., Uhlířské Janovice je soubor, který navazuje na dlouholetou tradici
hraní divadla v Uhlířských Janovicích. DSO Uhlíř byl totiž v Uhlířských Janovicích založen už v roce 1936.
Současný soubor má široký žánrový záběr od pohádek až k hororu. Členská základna je zastoupena
všemi věkovými kategoriemi, od těch nejmenších elévů po zkušené divadelníky.
Kytice je divadelní adaptací balad ze sbírky Karla Jaromíra Erbena. Na jevišti se v jednoduché, ale
působivé scéně, postupně odehrál děj šesti balad. Po úvodní Kytici následovaly Svatební košile, Štědrý
den, Dceřina kletba, Vodník a na závěr Zlatý kolovrat. Ponurá atmosféra Erbenových veršů byla
umocňována hudebním doprovodem souboru Šrumec. Měli jsme možnost nejen vnímat rozmanitost
českého jazyka, ale zároveň se nechat unášet příběhy balad v obrazech mrazivě temných.

Rozhovor s Helenou Kmochovou a Miroslavem Förstrem, režiséry
představení Kytice

Kdo přišel s nápadem nastudovat Kytici?
HK: Byl to můj nápad. Máme velký spolek, ve kterém převažují mladé dívky.
Chtěli jsme najít něco, kde by všichni měli stejné příležitosti a vyhráli se.
Jak hru ve verších přijal soubor?
MF: Reakce souboru byly rozporuplné, někteří od toho úplně upustili, řekli, že se jim nápad nelíbí
a nechtějí Kytici hrát, aniž by věděli, jaký bude výsledek. Ostatním se po nějaké počáteční nedůvěře hra
líbila víc a víc. A teď, si myslím, je to jedno z našich nejpovedenějších představení.
HK: Brali jsme to jako takový velký experiment. Většinou jsme vybírali texty, u kterých jsme se řídili
scénickými poznámkami, ale tohle jsme chtěli udělat po svém.
Jak dlouho jste Kytici zkoušeli?
já na hru koukám spíš z hlediska hereckého,
HK: Dva měsíce, hodně nakvap. Premiéra byla hledám detaily a ona vše vidí v globálu.
dána termínem Uhlířskojanovických slavností.
Určitě jste četli Kytici, která z balad se vám líbí
MF: Tyto slavnosti jsou každý rok koncem června nejvíc?
a my na nich vždy hrajeme nové představení.
HK: Před zkoušením se mi nejvíc líbil Vodník, který
Jelikož jste na režii dva, zajímá nás, jak si byl mou srdcovou záležitostí. Postupem času,
během zkoušení, se mi ale zalíbení přesunulo
rozdělujete práci.
MF: Většinu práce odvede Helča, která má spoustu k Dceřině kletbě.
nápadů. Řekl bych, že jsme na stejné vlně, MF: To, co jsem se učil ve škole, pro mě byly suché,
souzníme, a pak nám spolupráce šlape.
nic neříkající verše. Tahle hra přináší na Kytici úplně
HK: Je to spíš o tom, že jeden druhého brzdíme jiný pohled. Hrozně se mi líbí Svatební košile, z té
nebo jeden něco nadhodí a druhý ho doplní. mě mrazí. A z toho, jak Marťa hraje Dceřinu kletbu,
K tomu Míra ještě splňuje roli produkčního, mi chvílemi naskakuje husí kůže.
komunikuje s divadly a stará se o to, kdy a kde Závěrečná otázka letos souvisí s odvahou. Co je
budeme hrát.
pro vás odvaha?
HK: Odpověď vztáhnu čistě k divadlu, odvaha je
Režírujete spolu všechna představení?
HK: Kytice je naší druhou spoluprací, jsem něco vymyslet a následně uskutečnit. Ty tři minuty,
možná
poslední
sekundy
těsně
před
v souboru teprve tři roky.
MF: Já jsem v souboru 15 – 16 let a předchozí hry představením, jsou pro mě hodně těžké. To ale
jsem režíroval sám. Když k nám Hela přišla, přibral vztahuji na sebe, odvaha je jinak velký pojem.
jsem ji do týmu, protože má spoustu výborných MF: Každý odvahu vnímá subjektivně. Když ji i já
nápadů. Napadnou ji věci, které by mě vůbec vztáhnu na divadlo, tak odvážné je najít a předat
nenapadly. Rozpracovává různé varianty scénářů, divákům něco trochu jiného, než se běžně hraje.

Jak to vidí divadelníci
• Mám Kytici ráda a znám ji. Moc
se mi líbilo ztvárnění Vodníka,
především scéna v této baladě.
• Představení se mi líbilo, bylo
strašidelné. Myslím, že vše bylo
tak, jak to mělo být.
• Ze všech písní mě nejvíce
zaujala hned ta první.
• Velmi na mě působila hudba,
bylo fantastické, jak bylo
představení tou hudbou
sladěné.
Úplně
vystihly
atmosféru balad. Nemám co
kritizovat.
• Celý soubor pěkně zpívá
a moc se mi líbilo nástrojové
složení hudby. Ocenil jsem
také
jednoduchost,
ale
účinnost scény a dramatičnost
světel.

... přehlídka v tužce

Rozhovor s Radkou Vilímovou, herečkou ochotnického spolku Uhlíř

Jak jste se dostala k divadlu?
Nyní v ochotnickém spolku hraji sedmým rokem. Dostala jsem se k němu přes školu,
jelikož jedna jeho členka je paní učitelka a já jsem každým rokem recitovala
a reprezentovala tak základní školu v Uhlířských Janovicích.
Z divadelní rodiny tedy nejste?
Vůbec. Hodně mě podporuje táta, kterého jsem do divadla zatáhla, dneska dělal světla.
Čas od času se nám povede zahrát si spolu. Mamka to bere tak, že mě to baví. Občas mi s něčím pomůže
a chodí se dívat na představení.
Co se Vám na herectví nejvíce líbí?
V Kytici se hodně zpívá. Máte nějaké hudební
Strašně mě baví pracovat s emocemi a předávat vzdělání?
energii dalším lidem. Také se mi líbí vzájemná Chodila jsem do základní umělecké školy, hrála
souhra. Divadlo mi připadá jako veliké hodiny, jsem 6 let na zobcovou flétnu a přes 5 let na piáno.
a když vypadne i malinké kolečko, tak už to V jedné z balad máte poměrně intimní vztah se
nefunguje.
svým divadelním kolegou. Jak se Vám takové
Hra Kytice je celá ve verších, jak jste se s tím situace hrají?
potýkala?
Šlo o naší první dvojici, a ještě nejsme zas takoví
Básničky mám ráda, takže tohle mi problém kamarádi, ale zvládli jsme to poměrně dobře.
nedělalo, rýmy se mi pamatovaly dobře. Horší je, Nedělá mi velký problém vžít se do role a říct si:
když člověku vypadne text, protože se nedá „mám ho ráda“. Když hraji, tak hraji nebo se
improvizovat.
alespoň snažím (smích).
Jaká je Vaše oblíbená balada z Kytice?
Jste odvážná? Jak vůbec odvahu vnímáte?
Nemám nejoblíbenější baladu, na každé se mi líbí Odvahu vnímám jako do něčeho jít, i když se
něco. Hodně ráda mám třeba Svatební košili, ale bojíme, že to dopadne špatně. Osobně si myslím,
i klasickou Polednici, kterou si pamatuji z dětství.
že v určitých věcech odvážná jsem. Nebojím se,
řeknu si, že v životě se má riskovat a buď se to
Měla jste podobné dětství (smích)?
povede, nebo bude člověk moudřejší.
(smích) Ne, ale byla to povinná recitace ve škole.

Výsledky hlasování
líbilo
líbilo s výhradami
nelíbilo

177
19
0

Vaše ohlasy na novinky, obsah
přehlídkových
listů
nebo
shlédnutá představení uvítáme
na tradiční e-mailové adrese
vosknoviny@seznam.cz .
Všechna vydání V(n) budou
postupně zveřejňována na
webu a facebooku DS Jiřího
Voskovce a též na facebooku
přehlídky Voskovcova Sázava
na odkazech:
www.divadlo-sazava.cz
www.fb.com/dsjvs
www.fb.com/voskovcovasazava
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