Rozhovor se starostou města Sázava,
Ing. Ivanem Koldcsiterem, IWE
Budete na slavnostním zahájení 20. ročníku
přítomen?
Zahájení 20. ročníku budu přítomen a myslím si, že všichni
kteří se zúčastní zahájení budou rádi, že se jubilejní ročník
může konat. Předem musím poděkovat organizátorům
a sponzorům, že se jim podařilo 20. ročník uskutečnit.
Vznášel se (z pohledu města) nad uskutečněním jubilejního
ročníku Voskovcovy Sázavy otazník? Samozřejmě vzhledem
k všeobecné nejistotě, která letos kolem pořádání většiny
kulturních akcí panuje…
V této nejisté době, kdy nevíte jestli druhý den nevyjde vládní
nařízení, které divadelní přehlídku zruší, je velmi složité něco
připravovat. Město a pořadatelé z řad divadelního souboru byli
rozhodnuti divadelní přehlídku zorganizovat i s tím, že se kdykoli
může zrušit.
Věříte, že si ani letos nenechají diváci přehlídku ujít?
20. ročník divadelní přehlídky si diváci určitě nenechají ujít. Věřím,
že se zúčastní v hojném počtu i přes případná hygienická opatření,
která budou muset být zavedena. Již jsme si zvykli na roušky,
rozestupy a podobně, tak není důvod se nezúčastnit.
Plánujete se na nějaká představení vypravit i Vy?
Ano, ale ještě nemám vybráno.
Co pro Vás kultura znamená?
Kultura představuje veliký souhrn znalostí, přesvědčení, hmotných
a duchovních hodnot, které lidstvo vytvořilo a neustále ho rozvíjí.
Dokážete si představit svět, ve kterém by divadlo
neexistovalo?
Ne. Nedovedu. Svět by byl ochuzen o skvělé zážitky.

... přehlídka v tužce
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Vážení diváci,
pokud právě držíte v rukou první číslo oblíbeného přehlídkového
plátku Vosk(n)oviny, může to znamenat jediné – 20. ročník
Voskovcovy Sázavy je tu! Velmi si vážíme toho, že jste i v této nelehké
době zavítali do Kulturního domu a budeme tak moci spolu s vámi
oslavit významné jubileum přehlídky ochotnických hudebních
divadel, která si vaši pozornost jednoznačně zaslouží. Věříme, že vás
letošní rozmanitý výběr inscenací zaujal a nevynecháte ani jedno
z následujících sedmi představení, protože svět bez divadla by byl…
a jaký vlastně? Je vůbec možné si takovou realitu představit? Pojďme
to prostřednictvím Vosk(n)ovin zkusit zjistit a poptat se našich
porotců, divadelníků, ale i pana starosty.
Divadlo má, naštěstí, v mnoha lidských srdcích své pevné
a nenahraditelné místo. Pohodlně se usaďte, jedno právě začíná…
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Její pastorkyňa 23. 10. v 19:30 Tojsmemy!NáplavkaGrotesque

Divadlo MÁJ Praha z.s.
Společenské poměry se za posledních 127 let jistě
změnily, ale lidé se svými základními životními
motivy (láska, touha, nenávist, žárlivost) zůstávají
pod svou moderní slupkou stejní. Fanatismus vs.
láska.

DS Náplavka, Lysá nad Labem
Inspirace hereckou metodou „Jacques Lecoq“ společně
s originální scénou a loutkami publiku přináší
imaginativní výlet do kabaretního světa.

30. 10. v 19:30 Skřivani už jen v Shakespearovi

Divadelní soubor Zmatkaři z.s., Dobronín

25. 9. v 19:30

Nemrtvá nevěsta Věci často nekončí, jak byste si přáli, protože i v těch

2.10. v 19:30

Před samotným představením proběhne slavnostní
vyhlášení výsledků soutěžní části Voskovcovy Sázavy.
Přijďte si zrekapitulovat průběh jubilejního ročníku
a zjistit, které představení si získalo největší přízeň
diváků.

Divadlo Stodola o.s., Jiříkovice
Stará židovská legenda vypráví příběh mladíka Viktora
z bohaté rodiny obchodníků s rybami, který se má oženit
se zchudlou aristokratkou Viktorií. Nešťastnou shodou
okolností navlékne prsten na ruku dávno mrtvé dívky...

Kabaret proti nám!

Kočovné divadlo Ad Hoc z.s.
Neotřesitelně zábavný kabaret plný rozverných písní,
humorných skečů a poezie. A navíc dvojice
moderátorů, která prostě zařídí, že se budete náležitě
bavit. Víc nezabaví ani severočeský exekutor!

nejbližších lidech se můžete mýlit! Příběh o lásce a zradě
inspirovaný skutečným osudem jedné nesmírně statečné
ženy.

voskovcova sázava
dětem

9. 10. v 19:30 Cesta kolem světa za 80 dní 27. 9. v 15:00

Divadelní spolek Jirásek z.s., Nový Bydžov
Román Julese Verna v jevištní adaptaci Pavla
Kohouta (1962) a dramaturgické úpravě Alexandra
Gregara pro Divadelní spolek Jirásek Nový Bydžov
(2019).

16. 10. v 19:30

Pan Kaplan má třídu rád

Vlastenecký divadelní spolek Vlastík, Vrchlabí
„Pan Kaplan má třídu rád” je příběh o zdolávání
neuvěřitelných zákrut cizího jazyka ve třídě plné lidí,
kteří už dávno překročili školní léta.

Pohádka o Popelce

DS 1. neratovická divadelní společnost, Neratovice
Téma chudé a hodné dívky, jíž ubližuje nevlastní matka
a sestra, ale která nakonec dojde svého štěstí, má své
mutace snad ve všech kulturách světa.

11. 10. v 15:00

Červená karkulka

Divadelní spolek Prácheňská scéna v Písku
Znáte tu pohádku o malé holčičce, co celá v červeném šla
přes les k babičce? O jejím setkání se zlým a nenasytným
vlkem? A o myslivci, který nakonec všechny zachrání?
Určitě ano.

V(n)

Na jubilejním ročníku Voskovcovy Sázavy
nemohou chybět ani Vosk(n)oviny, které již od
roku 2016 každému čtenáři poodkrývají dění za
scénou a přibližují jednotlivé soutěžní soubory. I letos si
budete moci přečíst zajímavé rozhovory, názory poroty či
divadelníků na shlédnuté inscenace nebo se dozvědět, jak
obstálo dané představení u diváků. Vaše ohlasy na obsah
přehlídkových listů nebo shlédnutá představení uvítáme
na e-mailové adrese vosknoviny@seznam.cz. Všechna
vydání Vosk(n)ovin budou postupně zveřejňována na
webových stránkách, facebooku DSJV a facebooku
Voskovcovy Sázavy na odkazech:
www.divadlo-sazava.cz
www.facebook.com/dsjvs
www.facebook.com/voskovcovasazava

Partneři a sponzoři přehlídky
Středočeský kraj

Město Sázava

Komterm a.s. KAVALIERGLASS a.s. - Sázava SteON s. r. o. DASKO Stavebniny s.r.o.
BRTEK s.r.o. Zednické práce Josef Režný Nielsen Admosphere a.s.
Václav Veselý Zdeňka Kotzotová Míla Geussová Sázavská Kozlovna
Hostinec Za Vodou MUDr. Romana Gübelová MUDr. Jindřiška Šedová
Střechy Novotný s.r.o. Pohřební služba Sázava, GRAVEDIGGER s.r.o.
manželé Štědrovi Papírnictví Poklop - Procházka Martin Mika - čištění koberců
Martina Štědrová Erik Geuss Petr Kovačka Jakub Balihar - výroba loutek
Květiny - dárky Ilona Kemp CÍL Václav Kučera Cukrárna Jitka Lonská

T Ř I O TÁ Z K Y P R O P O R O T C E
Protože je Voskovcova Sázava soutěžní divadelní přehlídkou, neodmyslitelně k ní patří také porota, která jednotlivá představení
shlédne, zhodnotí a v samotném závěru ocení nejlepší herecké i pěvecké výkony, ale také další kategorie, tvořící nezbytné a důležité
součásti každé inscenace.
Předsedou poroty je herec, režisér, pedagog, dramaturg i dramatik, Václav Veselý, který měl příležitost si tuto zodpovědnou funkci
vyzkoušet již v loňském roce. Ani Oldřich Randula, herec a člen Divadelního souboru Jiřího Voskovce, nejde do neznámého.
V porotě Voskovcovy Sázavy zasedne letos potřetí. Naopak zcela novou tváří v porotcovském triu je Luboš Hombré Děťátkovský,
sázavský rodák a muzikant, který se nebál přijmout náročnou výzvu.
Každému porotci jsme hned na úvod položili tři otázky. Jak se s nimi vypořádali?

Václav Veselý

Jak nyní, s ročním odstupem, vzpomínáš na svou
první zkušenost v porotě Voskovcovy Sázavy?
Byla to milá páteční setkávání v přátelské atmosféře.
Ještě jednou děkuji za pozvání a důvěru, které se mi
dostalo i v letošním roce. Shrnul bych to těmito slovy:
Příjemný divadelní podzim hrající barvami různých
představení a her, nadšením herců a potleskem diváků –
servírováno do hlediště pátek co pátek. Změť pocitů, emocí,
nastavených zrcadel, smíchu i dojetí, a po zatažení opony vkrádající
se myšlenky a otázky, které zůstávaly tu chvíli, tu déle v hlavě, aby se
pak rozplynuly v hřejivý pocit uspokojení, radosti a štěstí…
Líbí se Ti letošní skladba představení?
Těším se na každé z nich. Letošní divadelní menu je plné
lahůdek – od klasiky v podobě inscenace Její pastorkyňa, naplněné

láskou, žárlivostí, touhou a nenávistí, Nemrtvé nevěsty podle
předlohy filmu Tima Burtona, přes kabaretní vystoupení od
Náplavky z Lysé nad Labem a kočovného Ad Hocu, po známé tituly
Cesta kolem světa za 80 dní či Pana Kaplana, co má třídu rád. Jako
přídavek hra od dobronínských Zmatkařů a pro děti dezerty
v podobě Popelky a Červené karkulky. Očekávám skutečné
divadelní pochutnání.
Dokážeš popsat, jak by vypadal svět, ve kterém by divadlo
neexistovalo?
Vypadal by asi jako svět těch, kterým je divadlo ukradené, pro něž je
nezajímavé, je jen pro „intoše“, nudné, složité… cizí. Byl by to velice
chudý svět. Svět bez iluzí, fantazie, radosti, pochopení, prozření,
uvědomění. Svět ochuzený o všechny ty pocity, které prožívají herci,
režiséři, umělci a jejich diváci, konzumenti kultury, symbolu
národních identit.

Oldřich Randula

Jak bys sám sebe, jakožto porotce, popsal? Jaký jsi?
Obecně jsem rád hodný, milý, rád chválím a oceňuji. Na všem a na všech se snažím najít něco pozitivního, umím ale
i poukázat na věci, které mi nesedí, nelíbí se mi nebo je nechápu. Velmi intenzivně se všemi účinkujícími prožívám celé
představení, jako bych hrál s nimi, takže cítím bolest každé chybičky, trapas „palmy” i dojetí při potlesku na otevřené scéně,
a tak je každé představení pro mě velmi vyčerpávající (smích). K nedostatkům bývám shovívavý, co mě ale spolehlivě rozčílí
je neskromnost.
Co je pro Tebe na hodnocení jednotlivých představení nejtěžší?
Vždycky se mi těžko podává „konstruktivní zpětná vazba”, jiným slovem „kritika”. Věřím totiž tomu, že posláním poroty na podobných
přehlídkách je amatérské soubory povzbuzovat, poukazovat na to, co se jim povedlo a v čem jsou dobří, ocenit ten čas a energii do
představení vložené. A ano, snažím se soubory i upozorňovat na slabá místa nebo poukazovat, z pohledu „zasvěceného diváka”, na
možnosti vylepšení, dalšího zamyšlení se apod. Jen vnitřně bojuji tam, kde jde vyloženě o přešlap - když si soubor vezme příliš velké sousto
nebo něco zcela nezvládne či v něčem „ujede”. Ale považuji za fér je upozornit i na takové aspekty, jen se vždy snažím to trošku „dárkově
zabalit”. Pokud přede mnou ale sedí někdo, kdo něco „zvoral” a ještě je arogantní, pak se s dárkovou taškou ani neobtěžuji (smích).
Jak myslíš, že by vypadal svět, ve kterém by žádné divadlo nebylo?
Tohle je moc hezká otázka. A dlouho jsem přemýšlel, jak odpovědět. Já si myslím, že by nás zachvátila příšerná nuda. Protože divadlem je
v podstatě všechno, u čeho jsme diváky a kde nás někdo jiný baví a rozptyluje tím, že něco předvádí - a sami si představte, co všechno se
za tím skrývá (sport, filmy, televize, pouliční umělci, cirkus...). A proto si myslím, že svět bez divadla nehrozí, že lidi si vždycky najdou
způsob - jedni, jak dělat představení, a druzí, jak se na ně dívat.

Luboš Hombré Děťátkovský

Jak jsi dosud vnímal Voskovcovu Sázavu?
Když jsem jako totální mlaďoch chvíli s ochotníky
hrál, tak mě ani ve snu nenapadlo, že ta partička
„velkých dětí“ udělá něco tak velkého a zároveň
dlouhodobého. Nikdy nebylo moc běžné dělat něco
zdarma pro ostatní ve svém volném čase. A v této šíři
už to dle mého navíc přestává být o tom koníčku, který mají
ochotníci rádi, ale začíná nesmlouvavá a závazná práce, která se
promění v břemeno. To břemeno sice není vak se zlaťáky, ale
dozajista udělalo soubor pevnější v kramflecích, viditelnější
a oblíbenější. Takže já vnímám Voskovcovu Sázavu jako oběť jedné
veselé party pro veřejnost. Jako rozmotání takové Ariadniny nitě,
která jejich spoluobčany každý podzimní pátek vyvede z nudy
a přivede k divadlu. Jelikož jsou představení hojně navštěvovaná,
tak lze konstatovat, že se jim to daří nadmíru. Osobně se nemohu
chlubit, že bych byl pravidelným návštěvníkem všech představení,
ale snažím se jich z každé přehlídky pár vybrat a ty navštívit.
A protože mám letos tu čest dělat porotce, tak se mohu těšit na
všechna představení bez výmluv na nedostatek času.
Jak si představuješ své působení v porotě? Na co se těšíš, z čeho
máš naopak obavy?
Každý porotce je ve výsledku tak nějak za pitomce. Za chytrolína.
Obávám se, abych špatně formulovanou větou nezkazil někomu
radost z jeho práce. V divadle existují rozměry, které nelze měřit.

Musí se vycítit. Sice ctím více úsilí než samotný výsledek, ale také
aforisticky říkám: „Když nebude herec plácat, zatleská divák.“ Takže
ke každé patě potřebuji i tu hlavu. I když jsem v porotě kvůli muzice,
nehodlám bazírovat na technickém provedení. Zaměřím se na to,
zda jsou hudební pasáže přirozeným prvkem hry, zda ji někam
posouvají a zda nenarušují či neboří celkový plán a téma. Vítám
civilní projev a těším se na autorské kousky. Profesionální divadla
jsou dozajista skvělá, ale z toho vzhlížení začne časem bolet za
krkem. U ochotníků se mohu dívat zpříma na „TO NĚCO“ co už
profíci ze svého projevu dávno vytěsnili.
Dokážeš si představit svět, ve kterém by divadlo nebylo? Jak by
vypadal?
Obecně náš svět je jedno velké divadlo. Svět, který znamená prkna.
Tak jako v divadle či filmu bývá jeden režisér a jeden scenárista
a spousty herců a komparsu, kteří plní představy jiných, tak i v životě
jsme většinou ti herci, co mají v rodině i v práci svého režiséra
a scénáristu. Můžeme si myslet, jak jsme svobodní a jak si děláme co
chceme, ale popravdě jsou naše životy napsány už jak se narodíme
a v průběhu jsou další dráhy velmi čitelné. Divadlo jako takové
nedělá nic menšího, než že zapomnětlivému publiku opakuje
obrazy tohoto světa. Se vší krásou i hnusem. A způsob, jakým to
udělá, může být nudný i burcující, může vás rozesmát, rozplakat
(častěji smíchy), ale také rozpřemýšlet. Prostě si s divákem může hrát
dle libosti a zručnosti.
Takže ne, nedovedu si DIVADLO SVĚT představit bez představení.

redakce Nicole Miková, korektura Klára Sottnerová, fotograf Vladimír Trmal, grafik Tomáš Kuchler, kreslíř Radek Tupý
kontakt: vosknoviny@seznam.cz

