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V tomto čísle
najdete:

Parádní andělské lety
(úvodní slovo Radka Kotlaby,
člena lektorského sobru)

__________________________________

Odehrálo se...
– Technicky nemožné?!
– Gilgameš
– Zdaleka ne tak ošklivá, jak se
         původně zdálo

__________________________________
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Parádní andělské lety
Jiří Pokorný 

Teologická fakulta
Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích 

Lidé jsou 
andělé 

s jedním 
křídlem – musí 

se obejmout, 
aby mohli 

létat.

Lidé jsou andělé s jedním křídlem – musí se obejmout, aby mohli 
létat. Takový pocit mě naplňuje (někdy méně, někdy více), mám-li 
možnost zúčastnit se, být při tom, vidět, jak v prostoru divadelním 
i nedivadelním se rodí něco, co mě oslovuje. S ostychem 
a pokorou mohu s ostatními být přítomen a navíc už svou 
samotnou přítomností ovlivnit jako divák svou reakcí samotné 
tvůrce, jako divák pak sdělovat své bezprostřední pocity potleskem 
a po nějaké chvíli mít možnost s tvůrci inscenace si popovídat 
o viděném.
K obrazu, soše ve výstavních prostorách se můžeme stokrát vracet 
a doslova ohmatat vystavenou práci, na rozdíl od skončeného 
představení, pokud není pořízen videozáznam. O to víc si vážím 
těch, kteří jsou ochotni naslouchat druhé straně, tj. divákům, kteří 
vzpomínky o představeni rekonstruují, aby si připomenuli ty zážitky 
z viděného, které je nejvíce oslovily (ať v kladném či záporném 
slova smyslu). Prodlužují tím společně s tvůrci vlastní zážitky, 
z toho, co viděli a vytváří tak spolu s tvůrci onu dvojici tak 
potřebnou ke společnému letu. Bylo mi ctí, že jsme se mohl 
v Novém Strašecí zúčasnit parádních letů.

Jiří Pokorný
člen lektorského sboru

divadelník a milovník kalifornské amolety,
životní partner katastrofické ženy
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Odehrálo se
Druhý den, den, který se na všech mně známých přehlídkách vyznačuje mnoha 
zajímavými symptomy postihujícími všechny zúčastněné, žurnalisty nevyjímaje, například 
únavou, padáním očních víček nebo nezadržitelnou touhou po měkké podložce a teplé 
přikrývce. Vzhledem k tomu, že přehlídka stále pokračuje, je však technicky nemožné 
jakékoliv představení vynechat, vrozená zvědavost nám to zkrátka nedovolí.

TECHNICKY NEMOŽNÉ?!
 Macacos Kladno

Dvě kamarádky Simona (vnadná naivka) a Sandra (kritička z novin), Petr Papoušek (méně 
talentovaný herec) a strašidlo Ofélie (duch sebevražedkyně) nás zavedli do divadla, kde je 
na aktuálním programu Hamlet. Každý krok Petra Papouška sledoval duch ženy, a i když 
o něm říkal, jak je špatný, vzbuzovalo to dojem jisté spřízněnosti. Petr však měl i další, 
poněkud agresivnější ctitelku – Simonu. Ta v této hře vystupuje téměř jako prototyp 
poblázněné náctileté fanynky, s archív jeho fotek a podpisů. Naopak její kamarádka 
Sandra představovala v sympatiích k Papouškovi jako její naprostý protiklad – 
pomstychtivá divadlení kritička, která s neúprosnou pečlivostí na stránkách novin 
cupovala jakýkoliv Petrův výkon (a mnohdy naprosto oprávněně). V průběhu inscenace 
vyplavaly na povrch soukromé důvody tohoto Simoniny zničujícího postoje a zprvu 
obecenstvem domýšlená tvrdá objektivita kritičky značně utrpěla. Nutno dodat, že kritička 
byla schopna jisté sebereflexe.

        

Se stoupajícím stupněm přiznání si neúspěchu mohou všichni, kteří vstoupí do divadla, 
slyšet nebo slyšet i spatřit ducha Ofélie. Z popsaných charakteristick je patrné, že Simona 
byla jedinou osobou, která tyty smysly v komunikaci s Ofélií neuplatnila, zatímco 
Papoušek si užíval obého od začátku do konce.

SETKÁNÍ VE STRAŠECÍ 2009



4/8 NOSTRADAILY 29.3.2009

Proč se hra jmenuje technicky nemožné? Zde je několik situací, kdy na povrch vyplavala 
idea názvu. Technicky nemožné je:

– Aby byl Petr Papoušek neviditelný jako Ofélie
– Aby zemřel někdo, kdo je již dávno mrtvý.
– Aby Petr Papoušek spáchal sebevraždu (za předpokladu, že na to nepoužije něco 

jiného než dámský holicí strojek a aspirin).
– Aby někdo miloval Petra Papouška.

Ohlasy z publika

   Pobavil jsem se, bylo to příjemné.
   Na můj vkus to bylo moc upovídané, ale zajímavý příběh.
   Líbily se mi především herecké výkony. 
   Mně se nelíbilo, že když Sandra ducha pouze slyšela, vypadalo to i jako kdyby ho 
   viděla, protože na něj neustále koukala.
   Kdyby se mě někdo zeptal, jak se mi to líbilo, řekl bych: „Technicky nemožné!“

Pro mě osobně tohle představení postrádalo pointu, která možná v myšlence byla, ale 
postupně se vytrácela. Jinak musím pochválit stylizaci herců, i když scéna kdy si Simona 
rozepne svetřík a nacpe si Papouškovu hlavu mezi prsa mi přijde zbytečná a spíš všechny 
odradila, než pobavila.

GILGAMEŠ
Mařeni a Pařeny při GNS

Po velmi dlouhé přestávce a druhém rozborovém semináři začal epos o Gilgamešovi 
novostrašeckého souboru Mařeni a Pařeny. Tentokrát byl zcela jiný uvaděč, o mnoho 
lepší, zábavnější a pohlednější než uvaděči předchozí, který navíc začal představení bez 
obvyklého pětiminutového zpoždění, totiž já. Hned po něm nastoupili na jeviště sumerští 
bohové, kterým se však zjevně moje uvádění nelíbilo, neboť si ihned po příchodu začali 
stěžovat na lidské chování a na nenapravitelnost lidského rodu. Neměli však pravdu – 
ukázalo se, že v historii existuje příklad jistého Gilgameše, krále města Uruku, který se 
z tyranského vládce změnil po smrti svého přítele v osvíceného panovníka, oslavovaného 
mnoha následujícími generacemi. A zda by se i dnešní člověk mohl změnit? Jistě ano, 
každý účastník dílen konaných v rámci setkání vám jistě poví, kolik nového se naučil, kolik 
starého si obnovil a jakou to na něm zanechalo stopu v tom nejkladnějším smyslu slova.
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A na závěr dáme prostor i několika slovům tajně odposlechnutých zpoza opony:

– Dneska jsme to oproti středě ještě o deset minut zkrátili!
– To není možný, o deset minut ne!
– Já si taky myslím, že to není možný.
– Vždyť jsme se snažili hrát pomalu, třeba moře jsme měli delší!
– Ale hráli jsme líp než ve středu.

 

Ohlasy z publika

   Mně se to líbilo zatím nejvíc z celé přehlídky – neviděla jsem ale to představení dnes
   dopoledne.
 
(před představením)
   Jsem zvědavý, jaké zpracování eposu, který se jeví jako věc veliká, jak se ho zhostí
   takový soubor děvčat, alespoň o tom vím, že jsou to děvčata, tak prostě jak to pojmou,
   jak tu velikou látku zpracují do nějakého tvaru, kterej jim asi zřejmě bude odpovídat.
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(po něm)
   Změna byla v tom, že tam nehrála čtyři děvčata, ale mnohem větší soubor. Čekal jsem
   hroznější nestvůry, ale jinak to bylo celkem pěkný představení, celistvý, jenom mě trošku
   zklamalo to, že v závěru se objevil ten samý představitel druhého hlavního hrdiny v roli
   jiného, měl vlastně stejný kostým a vypadal úplně stejně, ale jinak jako celek to bylo moc
   pěkné představení

ZDALEKA NE TAK OŠKLIVÁ, JAK SE ZDÁLO
Akakababa Kladno

„To představení trvá přes dvě hodiny,“ ozývalo se z předsálí a všichni jsme byli napjati, 
jestli se povede tak dlouhou inscenaci uhrát. Kladenský soubor Akakababa nám bohužel 
nedorazil v celé své kráse a jednoho ze svých herců nepřivezli. Proto také nebyl doplněný 
rámec představení a místo čtyř scén jsme mohli shlédnout pouze tři. Uvaděč do časových 
pásem, mohu-li ho tak nazývat, nás vždy připravil na jednotlivé úseky, jež nás zaváděly do 
historických posunů. Bohužel téměř nikdo nepochytil hlavní úděl hry a možná ani herci 
neměli ponětí, co chtějí divákovi předat. Na co se převážně zaměřila chvála publika jsou 
stylizované kostýmy, které jsou až na drobné detaily téměř bezchybné a přesné. 
 Z rozborového semináře vyplynulo, že herci musí pilovat svůj projev, výraz a trochu 
zapracovat na textu. Na to, že je to jejich první představení si vybrali až moc velké sousto 
a oni sami to uznávají. Nicméně z kritiky si zase tolik nedělají, protože už nacvičují novou 
inscenaci a vypadá to, že nás čeká nějaké překvapení. Tak uvidíme, ale nejradši bych je 
viděla opět příští rok na naší divadelní přehlídce. 

Ohlasy z publika

   Líbilo se mi, především u těch prvních dvou příběhů, že dokázali udržet pozornost
  diváka a ještě jsem dokázala vnímat, i když to bylo textově hodně náročné. Na druhou
  stranu se mi nelíbilo, že tam bylo hodně mluvení, jenže to se v této hře asi ani nedalo.
   Bylo to hodně dlouhé, ale některé části byly velmi hezky propracované. Měli dlouhé texty
   a neprojevovali se tam oni sami jako herci, spíš monotónně.
   Kostýmy byly krásné. Ale zaujalo mě to na první dvě minuty.
   Já jsem sice viděl jen druhou polovinu (po přestávce), ale přišlo mi to jakoby herci měli
   místo hlavy masomlýnek a mluvili strašně rychle, měli tam mezery a s tím textem si
   vůbec nevyhráli. Takže mi to bohužel přišlo jej jako takové povídání.
 
 ________________________________________________________________
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Toto vydání NoStraDaily připravili:
Mirek Vachek (NoStraDivadlo, šéfredaktor) Veronika Krejčová (Mařeni 
a Pařeny, kresba), Jonáš Vidra (LDO ZUŠ, redaktor) , Eva Wichsová 
(Mařeni a Pařeny, redaktorka), Martin Černý (NoStraDivadlo, fotografie), 
Martin Biroš (Gymnázium J. A. K. Nové Strašecí, fotografie)
NoStraDaily je deníkem přehlídky Setkání ve Strašecí 2009.
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Dnes na programu

Neděle
28. 3. 2009

10:00 – 10:35
 

S holkama si nehrajeme
KOnec STanice, ZUŠ Brandýs nad Labem
(místo konání: Modrý sál ZUŠ)

11:00 – 11:15
 

Mrazák
Divadelní duo ToŤ Praha
(místo konání: Modrý sál ZUŠ)

12:30 – 13:45 Rozborový seminář 
- S holkama si nehrajem
- Mrazák
(místo konání: Koncertní sál č. 3 ZUŠ)

14:00 – 15:10
 

A tak Tě prosím, kníže
Divadýlko na dlani, Mladá Boleslav
(místo konání: Modrý sál ZUŠ)

15:30 Vyhlášení výsledků a ukončení přehlídky
(místo konání: Modrý sál ZUŠ)

Středočeská přehlídka studentského a mladého experimentálního divadla s postupem 
na Mladou scénu v Ústí nad Orlicí a Šrámkův Písek

Pořádají:
NoStraDivadlo, Divadlo Mařeni a Pařeny při GNS, Město Nové Strašecí,

SRPDŠ při gymnáziu a SRPDŠ při ZUŠ v Novém Strašecí

Přehlídka je realizována za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR  a  fondu kultury Středočeského kraje
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