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V disertační práci jsem se snažila poukázat na základě konkrétních
příkladů realizovaných uměleckých projektů na vývoj a důležitost
autentické procesuální kolektivní tvorby a hledání současné podoby
repertoárového divadla aktuálními výrazovými prostředky. Text se
postupně věnuje všem relevantním aspektům. Specifika současné
divadelní tvorby generují potřebu nového způsobu uvažování
v institucionální oblasti. Pozornost je položena na vztahy mezi tvůrcem,
aktérem a divákem (interakce s divákem), což v mnoha případech souzní
s principy pedagogiky ve smyslu budování vztahu založeném na
komunikaci mezi učitelem a žákem. Klíčovým aspektem je proměna role
dramaturga, která často splývá s iniciátorem, kurátorem, producentem a
pedagogem a vede k novému ke komplexním změnám dramaturgického
obsahu v institucionální sféře.
Závěrečná část práce sleduje proměny Divadla Drak a Mezinárodního
institutu figurálního divadla zejména v souvislosti s projektem Labyrint
světa a ráj srdce, který byl na této královéhradecké scéně uveden jako
pilotní příklad projektového divadla v repertoárovém divadle. Dizertaci
uzavírá vize budoucího rozvoje vzdělávací a experimentální platformy
Mezinárodního institutu figurálního divadla.

Divadlo jako živoucí organismus
V průběhu svého působení v Divadle Drak stále více vnímám, že současný
stav společnosti a umění klade nové požadavky i na repertoárové divadlo,
které tradiční inscenační tvorba naplňuje pouze zčásti. Současné divadlo
by mělo fungovat jako živý organismus v tom smyslu, jak to popisuje
například skladatel a umělecký ředitel festivalu nové hudby Petr Kotík: (…)
co je organické, je živé, nese v sobě rozpory a protiklady. Absence
kontradikcí totiž často signalizuje sterilní situaci.1

CSERES, J., ASHLEY, R., KOTÍK, P., Membra disjecta for John Cage: wanting to say something
about John. Membra disjecta pro Johna Cage: chceme říct něco o Johnovi, s. 164.
1
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Divadlo má pracovat s podněty z přítomnosti, i když přinášejí do instituce
třeba rozpory a protiklady, umělci musí být motivováni, připraveni je
realizovat. I v tradičních, často dlouhodobě petrifikovaných scénách je
třeba na současné podněty odpovídat v co nejkratším časovém horizontu.
Za jeden z nástrojů, který dokáže reagovat bezprostředně, považuji
projektovou práci; její zařazení do institucí, které jsou omezeny pevně
stanoveným plánovaným provozem, je sice komplikované, ale možné.
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V textu se postupně věnuji všem aspektům, které v této souvislosti
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vznik a rozvoj vzdělávací a experimentální platformy Mezinárodního

institutu figurálního divadla.
Divadlo, tak jak jej chápu v přítomnosti, musí vycházet především ze
současných

podmínek

a

jako
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v umělecký čin. Divadlo jako živý organismus potřebuje neustále nové
stimuly a podněty, na které může umělecky reagovat. Bez akce-reakce,
bez přehodnocování a každodenního tázání se, pro koho je divadelní tvar
určen,

není
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provedeného řemesla. Bez takového přístupu je možné v divadle provozně
přežít, aby však přežily vize a myšlenky, které mají hodnotu a prověřují
se v čase, je potřeba v divadelní tvorbě živý kreativní přístup.

Některé principy tvůrčího procesu v autorském divadle
Tradiční divadelní přístup bývá často zaměřen na vztah tvůrce/nositele
myšlenky, například režiséra, a umělce/interpreta myšlenky, například
herce. Jedná se spíše o dialogický charakter práce. Typ divadelní tvorby,
kterému se zde věnuji, je však především kolektivní autorskou tvorbou.
Je signifikantní, že se její principy překrývají s pedagogickým přístupem v
moderní výchově k umění.
Z hlediska mého přístupu a zkušenosti z praxe je v tvůrčím procesu
důležitý především princip hry, dosažení stavu proudění (flow) a otevření
se intuici, imaginaci, inspiraci a náhodě.
Jestliže chceme rozšířit své i divákovo vnímání a nabourat zaběhnuté
myšlenkové vzorce, je hra nebo její principy jedním z možných spouštěčů
tvořivého procesu. Může se objevovat v různých fázích procesu, buď při
hledání forem jednotlivých scénických aktů, nebo mohou být tzv. herní
principy součástí i těžištěm celkové dramaturgické strategie.

Inspirace odkazem Josepha Beuyse aneb „Každý člověk je
umělec“
V souvislosti s autenticitou v umění, v přístupu k divadlu jako iniciačnímu
procesu a s proměnou diváka v participanta uměleckého aktu přichází
nutně otázka: Kdo je dnes umělec? Z tohoto důvodu mne zaujal Joseph
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Beuys (1921 − 1986) nikoliv jako výtvarník, ale jako jedna z klíčových
postav světového konceptuálního umění. Otázkou se systematicky ve své
komplexní tvorbě zabýval a v posledních letech života většinu svého času
věnoval přednáškám. Je považován na jedné straně za jednoho z
nejvýznamnějších

pedagogů

umění,

na

straně

druhé

za

toho

nejkontroverznějšího pro nekonvenční metody výuky. Jeho odkaz by se
dal shrnout v sentenci, že nikdo nemá monopol na tvořivost, každý člověk
má nárok na tvůrčí vyjádření. I když žádnou ucelenou teorii umění
nenapsal, jeho ideje se manifestují především v tom, co nazýval
„neviditelnou skulpturou“ či „sociální plastikou“.

Proměna současné dramaturgie a role dramaturga
Do středu pozornosti současné dramaturgie patří především: téma,
prostor a divák. Tématem může dramaturg reagovat na aktuální
společenské potřeby, dramaturgií prostoru vést diváky k zážitkovosti a
aktivizovat je, což zároveň znamená zvyšovat také diváckou kompetenci.
Zde vidím pedagogický aspekt role dramaturga. Jedná se o vzájemné
učení, při němž dramaturg divákovi dobře zvolenou formou ukazuje,
principy umělecké tvorby. Významně se eliminuje obávané riziko (nebo
dokonce zcela zmizí) propasti mezi umělcem a laikem.
Na roli dramaturga má vliv i mezioborovost současných divadelních
projektů, často se stává divadelním kurátorem, oslovuje umělce a přináší
náměty ke koncepcím. V projektech funguje jako intendant nebo
producent, zajišťuje prostor a materiální i finanční zázemí, ručí za
prostředí, které je v souladu s tvůrčím záměrem. Dramaturgie se přiklání
k adresné komunikaci s konkrétními skupinami diváků. Lze shrnout, že
důvodem polyfunkční role dramaturga je jak proměna soudobého dění v
divadle, tak pozornost k divákovi jako aktivnímu participantovi.
Jako příklad širšího pole dramaturgie uvádím některé realizované projekty
v Divadle Drak a Mezinárodním institutu figurálního divadla:
1)

pilotní vzdělávací programy a navazování spolupráce s dalšími

institucemi a subjekty – průzkum možností a jejich vyzkoušení

4

2)

zavedení pozice divadelního lektora – zkvalitnění vzdělávací nabídky

v divadle
3)

Projekt Labyrint světa a ráj srdce – realizace projektové práce v

divadelní instituci
4)

vnášení nových tvůrčích uměleckých impulzů – hosté a nová témata

5)

opět uvést Divadlo Drak do povědomí mezinárodního kontextu –

účast na veletrhu performing arts APAP v NY (2012), zahraniční festivaly a
zájezdy s inscenací Poslední trik Georgese Mélièse v režii Jiřího Havelky
6)

dramaturgie festivalové části mezinárodního festivalu Divadlo

evropských regionů v Divadle Drak a Gaudeamus theatrum
7)

jednorázové akce/hudební koncerty, divadelní představení −

přitahují široké spektrum diváků
8)

rezidenční programy a stáže poskytují náhled na proces divadelní

tvorby, současné žánry divadla, experiment.

Public relations, nebo skutečný rozvoj diváctví
Divadla se ve snaze rozšířit diváckou obec zaměřují většinou a především
na možnosti Public relations (PR), využívají newsletterů, webových
rozhraní, sociálních sítí a dalších nejrůznějších podob ať už tištěné nebo
mediální propagace.
Skutečný rozvoj diváctví by měl vycházet především z faktu, který
zmiňuje Hans-Tiels Lehmann, že divadlo přestalo být masovým médiem.
Dodává, že nelze tuto skutečnost popírat, ale je nezbytné ji reflektovat.
Divadlo je ve velké míře odkázané na diváckou schopnost uvolňování
aktivní energie obrazotvornosti, která ve vizuální kultuře pasivního
konzumu obrazů čím dál více ztrácí. Navíc nebylo primárně koncipováno
jako zobrazující médium, ale jako vysoce symbolické. Tato skutečnost
znamená, že vyžaduje příslušné divácké kompetence, které je nutné, jak
je z kontextu zřejmé, se učit používat a rozvíjet.

5

Na rozdíl mediálního zprostředkovávání umění tu dochází k estetickému
prožitku (divadla), který začíná už jeho návštěvou, a to v reálném tady a
teď. Divadlo představuje společně strávený čas umělců a diváků, namísto
klasického chápání inscenačního divadla je možné pomocí divadla
formovat a posilnit sociální vztahy společenství, emočně a mentálně
diváky propojit. Pocit spolupatřičnosti je dokonalý nástroj PR.

Projekt Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského
Podnětem ke vzniku „inscenace“ na námět díla J. A. Komenského Labyrint
světa a ráj srdce byl záměr navázat na aktivity Mezinárodního institutu
figurálního divadla, který v Divadle Drak založil v roce 1993 Josef Krofta,
a obnovit jeho činnost.
Podstatným impulzem byla také potřeba nově uchopit stálou expozici
Labyrint Divadla Drak, která byla otevřena společně s novou budovou
Labyrintu v roce 2010.
Najít nový obsah a formu, rozžít jej zevnitř prostřednictvím tvorby tak,
aby diváci měli důvod se do něj vracet a znovu jej objevovat, a to nejen
prostřednictvím lektorských animačních programů, tak jak jsem je
charakterizovala v kapitole Vzdělávací programy v Divadle Drak, bylo
stejně důležité jako najít „souvislost se starou budovou“ Divadla Drak a
úzce propojit oba provozy smysluplnou uměleckou náplní.
Rozhodujícím nástrojem se pro řešení obou situací stal projekt Labyrint
světa a ráj srdce. Výběr titulu byl současně intuitivním nápadem i
přirozeným vyústěním edukativních programů Labyrintu, jejichž pilotní
koncepce na Komenského dílo odkazovala již svým názvem Labyrint
Draku − ráj divadla a vzdělávání.

Dramaturgická východiska
Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského, stěžejní filozofické dílo
českého humanismu, je i po dlouhých staletích podobenstvím překvapivě
aktuálním. Poutník, který se vydává do světa, aby jej poznal a našel
v něm své místo, jako by popisoval naši každodenní zkušenost.
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V projektu jsme se rozhodli využít principy autorského divadla a
nepravidelná dramaturgie2, což nenabízí srozumitelně vyprávěný příběh
skrze jednání herců, ale aktivizuje diváka (mozek, smysly a často i tělo).
Nutí ho přistupovat na nové formy. Přemýšlet o tématech, která jsou mu
sdělovaná jinými způsoby, než na jaké je zvyklý z inscenací dramatu.
Naší interpretací byl konflikt a drama člověka, který v „domově zbloudil,
zoufal si“, aby nakonec našel rozřešení a pravý domov u sebe – v sobě.
Zatímco Komenského výklad je o směřování a nalezení Ráje srdce v Bohu,
my jsme směřovali k nalezení klidu a síly v nitru člověka, jeho vnitřní síle.
Základním inscenačním klíčem byla výchozí dispozice šesti stavů (stav
řemeslníků, manželský, vojenský, vládců, učenců, duchovních), které jsou
v Labyrintu světa a ráji srdce popisovány. Klíčové postavy pro naši
dramaturgicko-režijní koncepci byly Všudybud, Poutník a Mámení, vedle
nich jsme ještě zdůraznili postavy Fortuny a Osudu:
Podle charakteru dramaturgických východisek jsme určili cílovou věkovou
skupinu – děti od 11 let.3 Tento věk jsme vnímali jako zásadní období, kdy
děti začínají samostatně uvažovat o okolním světě a sobě samých.

Divadlo jako událost: inspirace metodami site-specific a
imerzivního divadla
Režijně-dramaturgická koncepce nevycházela z dějové kauzality, ale z
vnímání divadla jako události v určitém prostoru, místě a v určité časové
dispozici (dobu repríz jsme proto vymezili pouze na pět týdnů).
Hledání výrazu současného divadelního jazyka za využití nových médií,
vyústilo v budování události, která pracovala s prostorovými vztahy aktérů
i diváků, a zkoumala tak možnost participace i interakce s akcentem na

Nepravidelná dramaturgie rozšiřuje možnosti divadla o objevné, zapomenuté, neznámé epické a
lyrické texty, přináší osobní interpretaci a aktualizaci děl světově známých, objevuje cenné autentické
dokumenty doplňující naši představu o problémech a událostech historie i současnosti. Dramaturgovi
tak dává možnost být nejen interpretem, ale také autorem. 2 Nováková, M.: Adaptace nedramatické
látky, Diplomová práce DAMU Praha 2014, s. 66.
2

Z důvodu lepší srozumitelnosti pro cílovou diváckou skupinu − děti od 11 let – jsme se v inscenaci
rozhodli vycházet z překladu Labyrintu světa a ráje srdce pro 21. století.
3
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samotný akt události. Nejblíže pro realizaci inscenace byla inspirace
metodami tzv. imerzivního divadla.4
Vztahy jednotlivých složek divadla a jejich interakce, která vytváří
ojedinělý divadelní tvar, jsou u této metody komponované jiným
způsobem, než u divadla s konvenčním vyprávěním příběhu. Tato
odlišnost spočívá už v samotném přístupu k procesu dramaturgických a
scénografických příprav, hereckých zkoušek, skladbě scénáře či konstrukci
interaktivní mašinerie.5
Konkrétně tyto postupy v projektu Labyrint lze popsat takto: Děj probíhá
ve všech prostorech, v každém okamžiku. Divák je divadlem zcela
obklopen, není přiznaně veden příběhem, z velké části si volí cestu sám a
je naváděn v podstatě podprahově. Může setrvat celou hodinu a půl ve
zvoleném stavu, nebo projít celým labyrintem.
Herci jednají po celou dobu představení a v určitých okamžicích odehrají
napsanou situaci. Děje rozehrané po celém prostoru spolu částečně
souvisí a reagují na sebe. K zaklapnutí koleček takové mašinerie slouží
předem promyšlený systém pohybu diváků, soustava domluvených
signálů atd.

Výtvarná koncepce projektu
Výrazným výtvarným prvkem inscenace byly scénografické instalace,
které proměnily interiéry i exteriér divadla a okolí. Divák měl přístup do
zákulisí divadla, mohl nahlédnout do jindy nepřístupných provozních

Jedná se o specifický typ divadelní́ tvorby, která́ kombinuje výtvarné instalace a divadelní́ situace a
nabízí divákovi celistvý interaktivní prožitek v „jiném světě“. Imerze, latinsky immersio či anglicky
immersion lze přeložit jako ponoření se, vnoření se, vtáhnutí do děje. V angličtině se slovesem to
immerse označuje jev ponoření se do vody, kdy tekutina tvoří veškerý prostor okolo lidského těla,
člověk je jí zcela obklopen.
4

Zkušenosti s tvorbou podobných kusů mají divadelní skupiny z Velké Británie (Punchdrunk – v září
2013 měl premiéru v Londýně projekt The Drawned Man na motivy Büchnerova Vojcka, nejslavnější a
nejdéle uváděný projekt pod jménem Sleep no more inspirovaný Shakespearovým Macbethem se hraje
od dubna 2011 v opuštěném hotelu McKittrick na newyorském Manhattanu), z Dánska (SIGNA –
nejznámější projekt Saló podle de Sadeho stejnojmenného románu se hrál nepřetržitě od ledna do
března 2010) nebo z Rakouska (Joshua Sobol – polydramatický projekt Alma o životě Almy
Mahlerové-Werfelové premiérovaný v květnu 1996 ve Vídni, poté putující přes Benátky, Berlín,
Jeruzalém, Los Angeles a další města, v roce 2011 dokonce uvedený i v Praze). V Čechách to byl
projekt Golem na Štvanici.
5
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prostorů. Dostával se do nezvyklých konstelací vztahů i konfrontace
s prostorem.
Základním východiskem pro výtvarnou koncepci a zpracování bylo celkové
řešení hracího prostoru. V představení, v prostorech jednotlivých stavů,
byl k slovnímu jednání herců vytvořen specifický výtvarný obraz, který se
pohybem diváků (výtvarně pojaté chodby, schodiště) proměňoval.
Střídáním a změnou scénografických atmosfér jednotlivých prostředí se
přispívalo k posilování zážitků. Zvolený princip tak nejen umocňoval
dynamiku scénografické koncepce, ale podporoval celkového vyznění
tématu inscenace.
Divák se ocital částečně na výstavě s herními pravidly a během
představení procházel různými kvalitami prostředí. (Chodby, které vedou
normálně do kanceláří, se proměnily nejenom v estetice, ale i ve významu
– staly se z nich cesty labyrintem). Scénografické řešení, které nebylo
lineární, směřovalo k zážitkovosti, tím se vyhnulo „předvádění
představení“.

Přípravy projektu
Myšlenka inscenování Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce zrála
více než dva roky. Nápad jsme rozvíjeli v diskusích. Pracovně bych to
označila jako pojmenování prvku osobního zaujetí (emocionálního
zasažení) tvůrců tématem.
Vydali jsme se po stopách Komenského v Česku a v zahraničí, abychom
získali autentickou zkušenost s místy, kde Komenský pobýval, což
pomohlo představit si jeho dobu a také získat další inspiraci.

Proces zkoušení
Důležitým momentem ve společném procesu zkoušení byla explikace
projektu. Ta spočívala ve svolání celého kolektivu divadla včetně
administrativních a technicko-provozních zaměstnanců, všem jsme
představili, o čem budeme hrát. Bez zapojení a podpory všech
zaměstnanců by se představení nedalo realizovat, neboť se odehrávalo ve
všech prostorách.
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Fáze tvůrčího procesu projektu – resumé
1)

Inspirace: podnětem byl intuitivní nápad. Inspirace přivedla

myšlenku do pohybu a začala na sebe nabalovat další (souvisela
s oslovením tvůrců, následně aktérů a zahájila další fázi procesu).
2)

Příprava: rešerše, vyhledávání přímých zdrojů (studie Komenského

díla a komeniologů, J. Patočky ad.) i nepřímých zdrojů, pramenů a
souvislostí, návštěvy autentických míst souvisejících s tématem a
rozhovory s odborníky. V této fázi docházelo ke krystalizaci tématu.
3)

Koncepce: vychází ze z druhé fáze a nově se začíná tvořit umělecký

jazyk – hrací strategie, postupy imerzivního divadla, interakce.
4)

Realizace: všechny komponenty zde působí společně a tvůrčí proces

byl dovršen realizací díla pro veřejnost – 5 hracích týdnů s 23 reprízami.
5)

Dokumentace – vznik knihy a filmu mapujících představení.

Zkoušení mělo přesný rozpis/harmonogram pro zkoušení jednotlivých
stavů a poté zkoušky, které byly společné. Fungovalo zde několik týmů
současně: herci, produkce, nová média, tvůrci. V generálkovém týdnu
jsme přešli na dvoufázové zkoušení (dopoledne a po pauze večer), kdy se
ověřovaly fungující a nefungující herní a scénické principy, světelné
podmínky, funkčnost technologií. V divadelním klubu jsme společně i
večeřeli, což povzbuzovalo jednotu a společenskou sounáležitost všech
aktérů projektu.

Divácký aspekt projektu
Představení se hrálo dopoledne jednak pro předem objednané skupiny
dětí, v podvečer byly reprízy určené pro širokou veřejnost.
Kombinace složek a zvolených metod umožňovala dětským i dospělým
divákům, aby se pohybovali prostorem a jednali svobodně. Podobně jako
Poutník v Labyrintu světa a Ráji srdce vnímali rozdělení světa a poznávali
stavy, řády, hrad Fortuny a snad i Ráj srdce… Bylo pouze jejich volbou, co
poznají, co se naučí a co zažijí, včetně pocitu strachu či stresu, který to
s sebou mohlo třeba přinášet.
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Pro hlubší participaci s divákem a užití nové dramaturgické dispozice pro
strukturu divadelního díla se site-specific postupy (navázání kontaktu
s komunitami a institucemi ve městě, například hradecká univerzita,
uskupení Café na kole…) a metody imerzivního divadla ukázaly jako
funkční a úspěšné.

Příklad interdisciplinarity v projektu
1) Náplň jednotlivých tvůrčích profesí, které se podílejí na vzniku
inscenace, se mnohdy prolíná. Podobně se moje role dramaturga u
projektu Labyrint světa a ráj srdce prolínala s rolí iniciátora, producenta a
kurátora, a stejně tak tomu bylo i prací scénografa Tomáše Žižky, který
zastával i pozici architekta projektu, ale i fyzické budování scény
kombinoval s rolí filozofa, hybatele a iniciátora společenského záměru
události.
2) Site-specific / umění místa, výtvarný přístup, postupy konceptuálního
umění, všechny tyto přístupy jsme v projektu uplatnili. Důležitý byl také
důraz na komunitní povahu projektu – společné večeře, dvoufázové
zkoušení, návštěva autentických míst, rozhovory s usedlíky, vytvoření
blogu projektu, důraz na dokumentaci projektu – vznik knihy a filmu.
Omezená doba pěti týdnů je koncept, který přispívá k jedinečnosti
události a jejího významu, divadlo tu funguje jako iniciační rituál a
specifická společenská hra. Pracovali jsme i s postupy doku-fikce.
3) V projektu Labyrint světa a ráj srdce jsme spolupracovali zvláště
s historiky (Muzeum východních Čech, Památník Komenského v Bílé
Třemešné, Památník Komenského v holandském Naardenu) a s filozofem
a divadelním teoretikem profesorem Vladimírem Mikešem.
4) Dále považuji za důležité integrovat jednotlivé složky představení, aby
vstupovaly jako rovnocenné (hudební, výtvarná, herecká, nová média
atd.) a v ideálním případně dospěly k syntéze.
5) Pro spolupráci na projektech oslovuji zástupce různých národností a
kultur, kteří jednoznačně obohacují projekt (Labyrint světa a ráj srdce:
Ondrej Spišák, Slovensko; Matija Solce, Slovinsko; Dragan Stojćevski,
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Srbsko).
6) Pedagogický prvek tu reprezentovalo především dílo a osobnost Jana
Amose Komenského, ale paralelně skupina dětí pod vedením divadelní
lektorky připravila vlastní samostatnou inscenaci Mode: Komenský, v
kterém děti zahrály téma na základě vlastního úhlu pohledu.
Projekt Divadla Drak Labyrint světa a ráj srdce za pět týdnů zaznamenal
ohlas u divácké i odborné veřejnosti. Na inscenaci pracovalo téměř 50 lidí
a její koncepce se připravovala dva roky. Po dobu projektu byla uzavřena
expozice v Labyrintu pro veřejnost a také ostatní provoz divadla byl
přizpůsoben potřebám inscenace. Těsně před poslední reprízou projektu
„Labyrint“, jsme zaznamenali rekordní návštěvnost. Odehrálo se 23 repríz,
které navštívilo přes 2000 diváků z řad žáků, studentů a veřejnosti. Každý
z diváků si mohl zvolit vlastní cestu a zažít jiný příběh. Tento koncept,
vedl diváky k aktivitě a také následnému sdílení svého zážitku s ostatními
návštěvníky.
Po celou dobu byl projekt dokumentován, byly sbírány divácké ohlasy a
vše je postupně zveřejňováno na speciální blogu
www.labyrintsvetaarajsrdce.net, který zůstával spuštěn i po derniéře
projektu. Diváci měli na blogu možnost vyjádřit se, sdílet svůj zážitek,
napsat vzkaz tvůrcům. K projektu byl připraven katalog, výstava a vznikl
interaktivní film. (Projekt získal v roce 2015 cenu Divadelních novin za
námět a koncepci v kategorii výtvarné a loutkové divadlo.)
Projekt vyústil v rozvoj Institutu a jeho kontinuálních aktivit a také vyvolal
potřebu dalšího propojování divadla a vzděláváním. Nově vznikly i
prostory galerie ve druhém patře Labyrintu. Prohloubil se vztah divákůnávštěvníků k Divadlu Drak i zájem místních obyvatel o kulturní dění.

Činnost a směřování Mezinárodního institutu figurálního
divadla
Mezinárodní institut figurálního divadla (dále MIFD) byl založen z iniciativy
Josefa Krofty z důvodu uznání nezbytnosti studia, výzkumu, hledání nové
umělecké tváře divadla pro děti tak, aby bylo schopno splnit své novodobé
poslání. Veřejnosti byl institut představen v roce 1993. V době založení
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byla jeho hlavním studijním a výzkumným zájmem spolupráce se školami,
divadly, jednotlivci a institucemi při rozvoji takového divadla, které
akcentuje práci s hmotou, předměty a loutkami jakožto nezastupitelnými
prostředky.
MIFD byl založen s cílem fungovat jako vzdělávací, výzkumné divadelní
centrum, ale také jako investor, producent, loutkářské centrum s
kvalifikovaným zázemím, místo setkání lidí, které spojuje fenomén loutky.
Pod záštitou institutu byly v minulosti pořádány mezinárodní projekty:
Babylónská věž, Korálky z Polárky, Královna Dagmar a Mor na ty vaše
rody. Ve studiu Amátka se uskutečňovaly rezidence zahraničních souborů
z Finska, Francie nebo Norska.
MIFD navazuje na zmíněnou historii a poskytuje kvalifikované zázemí pro
rozvoj experimentu, propojení umění a vzdělávání. MIFD spojovaný
aktuálně s prostory Labyrintu Divadla Drak je centrem, které se
nesoustřeďuje pouze na kolekce loutek, ale především na tvůrce, ať už
jsou zkušení, méně zkušení či úplní začátečníci. Výzkum a tvorbu MIFD
zároveň vnímáme jako důležitou investici do budoucnosti divadelní
instituce Draku.

Současná podoba a vize institutu
Zastávaný mezioborový přístup a rozvoj struktury diváků umožňuje znovu
objevit divadlo jako otevřenou instituci (viz projekt Komenského
Labyrint). Dobrý model otevřené umělecké instituce by měl mít v sobě
organickou, pohyblivou složku, která by umožňovala experimentální
umělecký výzkum. Takový je nastoupený koncept obnoveného Institutu.
Umělecký výzkum byl definován v Registru uměleckých výstupů6 takto:
• Výzkum skrze umění, jako reflektované poznání (...), které se
vyjadřuje pomocí vytváření (uměleckých) předmětů a jímž se rozšiřuje
smyslově organizované obecné vědění. Jedná se o poznávání světa skrze
jeho vytváření, vedené jistými konkrétními postupy. Výzkum v tomto
smyslu je možné chápat jako nástroj, ale také jako cíl.

6

RUV. Registr uměleckých výstupů 2015, dostupné z: www.iruv.cz/doc/90/element/1978/.
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• Výzkum v umění, které je tedy prostředkem k poznávání světa, jeho
zákonitostí, metod, postupů a principů. Výzkum skrze umění i výzkum
v umění bychom mohli označit za hlavní myšlenku a vizi Mezinárodního
institutu figurálního divadla. Předmět výzkumu se v jeho aktivitách stává
způsobem práce, ale i jejím cílem.
Institut usiluje o to být významnou platformou pro výzkum, vzdělávání a
experiment. Právě tyto tři složky, jak ukázaly předchozí zkušenosti
z pilotních programů (edukativní programy, projekt Labyrint, výstava
principů tvorby Josepha Beuyse), se nám osvědčily jako významné
navzájem se ovlivňující faktory, které svým spoluúčinkem umožňují růst
divadelní instituce komplexně. Chceme důsledně rozlišovat mezi
uměleckou praxí jako výzkumem a uměleckou praxí jako produkcí umění.
Tato nově vzniklá a redefinovaná platforma usiluje o fúzi vzdělávání, která
působí jak dovnitř instituce, tak zároveň ven. Rozumíme tím jednak péči o
vzdělávání zaměstnanců (jako v případě projektu EPKE nebo workshopu
lightdesignu), o vzdělávací programy pro organizované skupiny dětí a
studentů, stejně jako možnost zvyšovat kvalifikaci prostřednictvím
činnosti divadelního lektora a edukativních programů pro učitele.
Posláním Institutu je také rozvíjet mezinárodní spolupráci a pokračovat
v rezidenčních programech. V budoucnu plánujeme ve spolupráci
s některou z univerzit otevřít program pro další vzdělávání, vychovávat
divadelní lektory (pro práci v divadle) a výtvarné lektory (pro práci ve
výtvarné oblasti). Pedagogický aspekt nespočívá v pouhém předávání
nashromážděné informace, ale teprve její destilace a strukturování vnáší
do nahromaděného chaosu řád, smysl, vnitřní logiku. Sám název prostoru
Labyrint vyvolává asociace s odkazem J. A. Komenského a stejně jako on
usiluje o divadlo hrou – školu hrou – vzdělávání hrou. Mohli bychom pro
naše usilování použít metaforickou výzvu Najdi si svou vzdělávací cestu,
najdi si svůj příběh umění!

Poslání institutu
Divadlo Drak a Institut se musí transformovat do jednoho funkčního
organismu, tuto náročnou ambici jsme se rozhodli naplňovat
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prostřednictvím dvou výše uvedených přístupů výzkumem uměním a
výzkumem skrze umění, jejichž organickou součástí budou i animační a
pedagogické postupy zážitkového divadla. Konkrétní dramaturgické
postupy se odvíjely od teze: i repertoárové divadlo musí být schopno
reagovat na podněty z přítomnosti.
Zkušební formou (použití projektu v repertoárovém divadle), která byla od
počátku hodnocena jako vysoce riziková, se stal projekt Labyrint světa a
ráj srdce. Jeho příprava postupně odhalovala nejen problematická místa
v provozu divadla, ale i v přístupu divadelního souboru k inovacím,
generovala v tvůrčím kolektivu vyhrocené pracovní konflikty, které vedly a
ještě logicky povedou k razantním, až drastickým změnám. V takto
nastolené transformační situaci však již bylo možné nejen identifikovat
příčiny stagnace a na základě jasně artikulovaných argumentů nastalé
změny obhájit, ale především začít pracovat na komplexní vizi dalšího
směřování Divadla Drak a Mezinárodního institutu figurálního divadla.
Vedoucí tým v současnosti hledá a mapuje širokou cílovou skupinu, která
by mohla mentálně sdílet koncept studijní laboratoře coby vzdělávacího
místa a také záměr, aby nebyli vzděláváni jen „zasvěcení“ profesionálové,
ale také členové jiných komunit, oborů, které zajímají soudobé podoby
divadla. Pro takto vymezený koncept výzkumného institutu v instituci
nemáme relevantní pojem. Možná bychom ho pracovně mohli označit
spojením slov koprodukce jako princip a líheň myšlenek.

Závěr
Ve své práci Proměny současné dramaturgie a vzdělávací potenciál
divadla jsem sledovala především transformaci současné dramaturgie,
která určuje směřování a náplň divadelní instituce. Tento proces proměny
jsem dokládala především příklady z vlastní praxe. Nechávám nahlédnout
do způsobu mého uvažování, jak se odvíjelo v průběhu mého působení na
pozici

divadelního

dramaturga

a

také

jak

se

proměňovala

moje

dramaturgická role a funkce v instituci, která má v mnohém širší dispozice
než klasické repertoárové kamenné divadlo, a jaké důsledky z tohoto
procesu pro instituci Divadla Drak a Mezinárodního institutu figurálního
divadla vyplynuly.
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Jestliže jsou aktuálně na dramaturga v provozu divadla kladeny nároky
nejen ohledně inscenační dramaturgie, dramaturgie festivalu (jako ve
většině českých divadel), ale především i celkové vize směřování divadla a
jeho podoby, pak se v tomto případě označení dramaturg jevilo jako příliš
úzké.
Jako dramaturg Divadla Drak jsem se obecně musela na jedné straně
vyrovnat s vynikajícím uměleckým odkazem, ale na druhé straně najít
způsob, jak na něj navázat v situaci, kdy Drak zároveň reprezentuje
instituci ve smyslu závislosti na dosažených konvencích, očekávání
publika, splnění závazků ke svému zřizovateli a administrativních, čili
byrokratických požadavcích. Myšlení zodpovědných lidí i některých členů
uměleckého kolektivu je natolik spjato se slavnou tradicí, že jako by si již
neuvědomovali fakt, že na počátku zlaté éry bylo experimentální divadlo,
které reagovalo na aktuální stav divadla a společnosti. Josef Krofta
přišel do Divadla Drak v roce 1971. Samozřejmě by nemělo být žádným
překvapením, že studiová autorská divadla 70. a 80. let stavěla na
společné tvorbě během zkoušení, hledání a výpovědi celého tvůrčího
týmu.
Vycházela jsem z některých specifik současné progresivní divadelní
tvorby, pro niž však chybí ustálená terminologie, která se vzhledem
k neuspokojivému stavu teoretického zvládnutí nově vzniklých scénických
diskurzů (jsou více či méně výstižně charakterizovány pojmem HanseThiese Lehmanna jako postdramatické divadlo, které autor označuje
přímo za změnu divadelního paradigmatu) teprve tvoří.
Práce poukazuje na vývoj a důležitost autentické procesuální kolektivní
tvorby a hledání současné podoby repertoárového divadla aktuálními
výrazovými

prostředky,

které

vycházejí

především

z konceptuálního

umění přeneseného do uvažování o současném divadle. Tak jak je
formulovali

Torunn

Kjølner,

Rolf

Alme:

Domáháme-li

se

inspirace

konceptuálním uměním, abychom nově promysleli divadlo jako kompozici
prvků v čase a prostoru, není to až tak užití objektů a konkrétních
prostředků, co spustilo naši úvahu, byť je vzrušující vidět, jak lidské
bytosti či lidské jednání mohou být vnímány jako „hotové“ (ready-made)
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k prezentaci na pódiu a chápány jako divadlo. To, co skutečně spouští
naše myšlení o divadle jako o konceptuálním umění, je spíše odvážná
akce tvorby, která charakterizuje tento druh umění.7
Konceptuální myšlení nás jen zdánlivě odklání od umění samotného, ve
skutečnosti provokuje a inspiruje k aktuálním, společenským tématům. Již
samotný proces hledání, jak pochopit a uchopit stav umění ve společnosti,
může odkrýt esenci toho, co se s místem, prostorem, prostředím a lidmi
děje. Záměrem takové tvorby je vytvářet kompozice, které sledují
podstatné reference z prostředí a času sdílené s diváky-participanty.
Dizertace začala u specifik současné divadelní tvorby, sledovala divadelní
tvar, pracovně nazvaný projektové divadlo, který posiluje interakci
s divákem a vychází z autentické kolektivní tvorby. Důraz je položen na
vztahy mezi tvůrcem, aktérem a divákem, což v mnoha případech souzní
s principy

pedagogiky

ve

smyslu

budování

vztahu

založeného

na

komunikaci mezi učitelem a žákem.
Klíčovým aspektem byla proměna role dramaturga, která často splývá s
iniciátorem, kurátorem, producentem a pedagogem a vede k novému
způsobu uvažování v institucionální sféře (divadelníků a pedagogů) a ke
komplexním změnám dramaturgického obsahu.
V závěrečné části práce jsem doložila, jak projekt Labyrint světa a ráj
srdce, který byl na této královéhradecké scéně uveden jako pilotní příklad
projektového divadla v institucionální sféře, nastolil potřebné změny
v přemýšlení o dramaturgickém obsahu a směřování Divadla Drak.
Disertace

uzavřela

obnovení

a

vize

budoucího

aktualizování

rozvoje

vzdělávací

a

divadla

prostřednictvím

experimentální

platformy

Mezinárodního institutu figurálního divadla.
Kromě ujasnění toho, co vedlo a vede k transformaci role dramaturga
v současné divadelní tvorbě i v repertoárových divadlech a vymezení
7

KJØLNER,T., ALME, R., Space and Composition. Conceptual thinking and theatre making, s. 7.

17

rozvojové vize a funkce Mezinárodního institutu figurálního divadla, který
je součástí Divadla Drak, považuji za důležité i vyjasnění tvůrčího procesu,
který bychom pracovně mohli označit jako projektové divadlo8 a vymezit
několika

charakterizujícími

rysy,

vedoucími

k několika

zásadním

důsledkům.
Rysy:
1.

Není dílem jednotlivce, ale vzniká během spolupráce těch (tj. celého

divadelního souboru i pomáhajících profesí), kteří se bezprostředně
podílejí na vzniku konkrétního představení.
2.

Je systematickým znovuobjevováním zapomenutého faktu, že

divadlo je kolektivní dílo par excellence, v němž jsou propojovány různé
umělecké jazyky, přístupy a techniky (devised theatre, site-specific
přístupy,

imerzivní

divadlo,

interakce,

komunitní

divadlo,

divadlo

utlačovaných, chudé divadlo, antropologické divadlo, paradivadlo).
3.

Může začít jako komunitní projekt, v němž se účastníci zabývají

tématem výzkumu a stojí si umělecky i lidsky za každým slovem
směrovaným k recipientovi.
4.

Při

site-specific

přístupu,

který

důsledně

vychází

z místa/lokality/komunity a času, se součástí práce stává propojování a
analýza nasbíraných materiálů, diskuse ve skupině, „terénní“ výzkum a
interview s lidmi, jichž se zpracovávaná tematika týká.
5.

Klade

důraz

nejen

na

komunikaci

s diváky,

ale

pomocí

interaktivních metod je zapojuje do samotného tvůrčího procesu, což
recipientům umožňuje prožít autentickou uměleckou událost, nikoliv jen
reprízu úspěšného představení.
Důsledky:
1.

V instituci generuje nutnost nastolení tzv. otevřeného divadla, což

je míněno nejen prostorově (lze v něm být i mimo představení na
8
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přednášce, v diskusi, při výstavě nebo například na studijním pobytu), ale
i umělecky, kdy máme na mysli syntézu režie, dramaturgie, scénografie,
produkce a herectví a diváctví.
2.

Odhaluje a v konečném důsledku likviduje komerční, byrokratická,

ale i estetická schémata, přináší tvůrčí energii a transformuje instituci do
„živoucího divadelního organismu“.
3.

Důležité je, že do rozhodování o tom, co se stane tématem, co

bude komunikováno a co zůstane upozaděno, či dokonce skryto, se
zapojují nejen kreativní iniciátoři, ale celý tvůrčí kolektiv, takže na konci
nelze rozlišit, kdo čím přispěl, a všichni považují výsledný tvar za svůj.
4.

Neformálně buduje komunitu lidí, kteří divadlo podporují, podílejí se

na jeho aktivitách a zároveň sami procházejí něčím, co bychom mohli
pracovně označit jako transformační akt, který za ideálních podmínek
dokáže kultivovat, vzdělávat, rozvíjet smysl pro humor, nadhled, ale třeba
i emoční inteligenci a sociální, či dokonce politickou kompetenci.
Jinými slovy, jsem přesvědčena, že jestliže nedojde k obvyklé redukci
estetického na společenské pozice a výpovědi, potom je i to nejpreciznější
teoretické

formulování

otázky

divadelní

tvorby

a

estetiky,

která

v umělecké praxi divadla nevidí reflexi společenských norem vnímání a
jednání, takříkajíc zbytečné.
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