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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 

Ročník XXIX, 2020, letos Listy č. 7-8 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 268) z 29. 6. 2020. Stran 8, 

náklad 300 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 7-8/2020 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

*************************************************************************** 
 

MILÍ PŘÁTELÉ... 
 

„Bylo fajn procházet se tu bez tváře,  

mluvit se sebou, ptát se, kam jdu a kdo jsem, 

a uvědomit si, že vlastně nevím a že jediné, co znám, 
je mé jméno, a ne můj původ,  

můj program na příští týden, ale ne jeho zdůvodnění, 

můj plán na léto, ne však smysl života.“  
 

(Sylvia Plathová)  
 
 

* 

BYLO NEBYLO 
 

     …Bylo fajn procházet se tu v květnu a červnu a vidět, že poezie stále žije… 
 
     Všimli jste si, že ostravské nakladatelství Protimluv vydalo v letošním roce průřezovou antologii 
co nejkratších básní od doby Karla Havlíčka Borovského až po současnost?  Do sborníku Krátká 
báseň s podtitulem Pokus o doménu cz vybral editor Zdeněk Volf verše sto třiceti autorů a zařadil 
i západočeské básníky - Roberta Jandu, Viktorii Rybákovou, Iva Hucla, Alenu Vávrovou, Pavla 
Štýbra, Karla Trinkewitze a Jana Sojku. Kniha má jedenáct oddílů a 184 stran. 
 
     Zatímco někteří v posledních týdnech ke své smůle vdechli virus, jiní ke své slávě vdechli báseň 
(což je tedy určitě lepší). Vdechnout báseň je sborník veršů dotýkajících se (někdy i hodně vzdáleně) 
časů koronaviru. Sbírka s hezkou grafickou úpravou vyšla v elektronické podobě, inicioval a sestavil 
ji básník Jan Sojka, vysázel Petr Čermáček. Z plzeňských autorů je v ní ovšem vedle Sojky 
zastoupen pouze Jan Jelínek… 
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* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve středu 1. července 2020 v 10:00 hodin Vás Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje zve 

do přízemí své hlavní budovy (Smetanovy sady 2) na výstavu Ota Pavel - známý i neznámý. Výstava 

vznikla ve spolupráci Středočeské vědecké knihovny a Buštěhradského muzea Oty Pavla. Texty, 

fotografie a dokumenty představují život a dílo známého spisovatele a novináře, jeho mládí 

v Buštěhradu, počátky novinářské i literární dráhy, vrchol jeho literární činnosti v knihách Smrt 

krásných srnců a Jak jsem potkal ryby, zápas spisovatele s duševní nemocí a jeho přátele, kteří s ním 

byli až do předčasného odchodu. Seznamuje též s bibliografií díla O. Pavla včetně upozornění 

na divadelní hry, filmy, které vznikly na motivy jeho povídek, a místa, kde na spisovatele dodnes 

vzpomínají. (Na výstavu, která potrvá do 4. září, naváže 3. září přednáška autorky výstavy 

a zakladatelky Buštěhradského muzea Oty Pavla Mgr. Ivony Kasalické.) Vstup volný. 

 

* V úterý 7. července 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na cestopisnou přednášku Petra Nazarova Rok na Havaji. Vstup volný. 

 

* Ve čtvrtek 9. července 2020 ve 20:30 hodin jste v rámci 13. ročníku Divadelního léta pod 

plzeňským nebem zváni do prostor U Ježíška (2711/7, Plzeň) na Slam Poetry Open Air. Slam poetry 

na divadelních prknech pod širým nebem s hvězdami české scény. Poezie okamžiku. Poezie naživo. 

Poezie se závěrečným battlem dvou nejlepších. Vy rozhodujete! Více na www.divadelnileto.cz.  

 
* Ve dnech 9. – 12. července 2020 jste zváni do prostor Moving Station (Plzeň, nádraží Jižní předměstí, 
Most Ivana Magora Jirouse 1) na XVII. ProART Festival 2020, který nabízí vedle výuky tance, divadla 
a zpěvu i dílnu kreativního psaní, jejíž lektorkou bude Tereza Boučková (https://www.proart-
festival.cz/cz/tereza-bouckova/). Workshop se uskuteční v kavárně 10. – 11. 7. od 15:00 do 19:00 hodin 
a 12. 7. od 10:00 do 14:00 hodin. Kurzovné činí 2 640,- Kč.  Počet účastníků je omezen, přihlášky 
na https://www.proart-festival.cz/cz/prihlaska-workshopy/.  
 

* Ve středu 15. července 2020 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně 

(B. Smetany 13) na pořad Hašlerky. Podvečer o životě Karla Hašlera a s jeho písničkami v podání 

Šimona Pečenky. Vstup volný. 
 

* 

(NEJEN) LITERÁRNÍ SOUTĚŽE A CENY 

 
* EPIGRAM 2021. Územní sdružení Syndikátů novinářů Vysočina u příležitosti 200. výročí 

narození známého publicisty, spisovatele, básníka a satirika Karla Havlíčka Borovského vyhlásilo 

soutěž v psaní epigramů, krátkých reflexivních básní s vtipně vyhrocenou pointou. Soutěž je určena 

všem zájemcům a bude hodnocena ve věkových kategoriích: autoři nad 18 let (mohou přihlásit max. 

5 epigramů) a autoři do 18 let (max. 3 epigramy). Pro obě skupiny je společným bonusem třetí 

kategorie „Dopište Karla Havlíčka Borovského“ (v ní každý účastník může navíc poslat až tři 

příspěvky: zvolí si libovolnou část z některého Havlíčkova epigramu a zbylou část doplní podle své 

invence). Autor uvede jméno a příjmení, datum a místo narození, poštovní adresu a soutěžní 

kategorii. Zasláním textů do soutěže zároveň poskytuje souhlas s jejich bezplatným užitím, 

zveřejněním, případným zařazením do sborníku Epigram 2021 vč. možné gramatické korektury. 

Uzávěrka je 1. března 2021. Adresa: epigram2021@volny.cz. Slavnostní setkání s vyhlášením 

výsledků, předáváním cen a zajímavým programem se uskuteční v sobotu 30. října 2021 dopoledne 

v havlíčkobrodské Staré radnici. Více informací a kontakt: Jaroslav Paclík a Jan Kliment, Syndikát 

novinářů Vysočina, tel.: 606 644 809, 604 364 242, http://syndikat-vysocina.blogspot.com/.  

http://www.divadelnileto.cz/
https://www.proart-festival.cz/cz/tereza-bouckova/
https://www.proart-festival.cz/cz/tereza-bouckova/
https://www.proart-festival.cz/cz/prihlaska-workshopy/
mailto:epigram2021@volny.cz
http://syndikat-vysocina.blogspot.com/
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* 

OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  
Vstup na vlastní nebezpečí!  

 
* 

ROZHOVOR 

 
ROZHOVOR S VLASTOU ŠPINKOVOU z 18. května 2020 

 

Vlasta Špinková oslavila letos v únoru kulaté jubileum. Přejme jí vše nejlepší. Nezačínala v Listech 

Ason-klubu, ale dnes je členkou Obce spisovatelů České republiky a Střediska západočeských 

spisovatelů. Napsala řadu knih, zvláště básnických, a má ráda například Františka Hrubína. Když jsem 

ji asi čtvrt roku po těch narozeninách poprosil o rozhovor, překvapivě mi napsala: „Milý Ivo, jsi 

vlastně první, kdo se mnou jako s autorkou chce dělat rozhovor, nepočítám-li jeden s posluchači poesie 

na Čachrově, kde jsem byla svého času jedinou poetkou a kde mě zájem o verše moc potěšil.“ 

 

Ivo Fencl: Jak a kde v tobě nejčastěji „pučí verš“? 

 

Vlasta Špinková: Myslím, že nejčastěji mě napadají v přírodě, protože se v ní denně pohybuju a hodně 

mě inspiruje a nabíjí. Ale až budu žít ve městě, bude mě nejspíš inspirovat městský prostor. 

Protože nenosím žádný notes, ty verše většinou zase zapomenu. 

 

IF: Tragédie? 

 

VŠ: Ne. V klidu domova si naliju skleničku dobrého vína a pokouším se inspiraci znovu vyvolat. 

 

IF: Což se daří? 

 

VŠ: Záleží na tom, jestli se moje múza zrovna necourá někde jinde a nevěnuje náklonnost pilnějším 

autorům. 

 

IF: Měl tvůj slavný, ba geniální manžel vliv na tvou literární tvorbu? 

 

VŠ: Musím přiznat, a mnohokrát jsem o tom mluvila při veřejném čtení, že to byl on, kdo mě donutil 

vyjít s kůží na veřejnost. Bylo to poprvé v roce 2004, kdy mě požádal o doprovodné verše ke svým 

kinetickým dřevěným skulpturám, kterým říkám orloje. Verše se - spolu s orloji - poprvé představily 

téhož roku v Galerii Jiřího Trnky na Náměstí Republiky v Plzni a jinak bych, kdo ví, asi dodnes psala 

do šuplíku. Manžel mě hodně ovlivnil i svým zájmem o výtvarné umění, to je mi - stejně jako Jiřímu 

- hodně blízké, i když sama nejsem řezbářka. 

 

IF: Co jiné vlivy? 

 

VŠ: Na moje psaní mělo velký vliv setkání s autory ve Středisku západočeských spisovatelů. Mám tak 

možnost nakukovat do kuchyně známých plzeňských básníků i prozaiků. Moc dobrá škola – po všech 

stránkách – a díky za ni. 
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IF: A jak se ti tvoří próza? 

 

VŠ: Jsem autor pomalý a dosti líný a dodnes manželovi slibuji, že už konečně dokončím knížku 

povídek. Próza je mu totiž bližší než verše. Píšu nejraději texty veselé nebo alespoň radostné a někdy 

nápad zraje dlouho. Následně je mockrát přepisován. 

 

IF: Přiblížila bys práci na Kalendáři plzeňském? 

 

VŠ: Když mě Jana Horáková oslovila k napsání próz pro Kalendář, byla to taky velká radost, a navíc 

a jak možná víš, termíny jsou velice dobrým hnacím motorem pro lenochy. Práce na Kalendáři byla 

i radostně stresová, ale příjemně jsem si ji užívala a stres patří k tomu, zda je text dost dobrý. 

Jak doufám, výsledek potenciální čtenáře potěší. 

 

IF: Bez časopisů bychom zpola umřeli, to musím připomenout. Snad si to někdo uvědomuje víc 

a jiný méně, ale třeba takový měsíčník Plzeňský literární život, který i díky Vladimíru 

Novotnému (většinu času šéfredaktorovi) a Janě Horákové funguje na západě Česka už 

po dvacetiletí, je nedocenitelný v tom, kolik autorů postrčil, nakopl, inspiroval a vybídl k tomu, 

aby psali a přispěli mu. A totéž platí pro ještě starší Listy Ason-klubu. Ale chci se tě zeptat, 

zda se tě aktuálně dotklo rušení veřejných vystoupení. 

 

VŠ: Samozřejmě se mě to dotklo. Těšila jsem se na všechny avizované podniky, kde jsem mohla 

prezentovat svá dílka nebo se setkat s tvorbou kolegů, a proto jsem taky uvítala naše koronavirové 

webové stránky. Myslím, že s některými texty tam zveřejněnými bych se možná jinak ani nesetkala. 

Ale samozřejmě jsem se těšila na knižní trhy v Praze i Plzni. 

 

IF: A co myslíš? Potřebuje básník/básnířka nutně kontakt s publikem? 

 

VŠ: Možná se básně dají snadněji psát do šuplíku než próza, ale obojí potřebuje své posluchače 

a čtenáře. Skvělé jsou i přímé - nebo aspoň mailové - ohlasy publika, protože autor cítí, že nepíše jen 

pro sebe a může oslovit čtenáře, kterým je s to něco dát. Často dokonce i těm, kteří jinak poesii moc 

neholdují. 

 

IF: Máš oblíbené básníky a prozaiky? 

 

VŠ: To by byla dlouhá řada, ale pokusím se pojmenovat ty nejdůležitější. Poezie: Skácel, Seifert, 

Nezval, Martialis, Villon, Shakespeare. Podotýkám, že sem patří i geniální překladatelé, kteří text 

nezabijí, ale povýší; stejně tak v próze. A ona próza? Pavel Eisner, Miroslav Horníček, Zdeněk Jirotka, 

Karel Čapek, Karel Poláček. Z cizích předčasně zesnulá Betty MacDonaldová (1907-1958) či Leo 

Rosten (1908-1997). 

 

IF: A výtvarníci? 

 

VŠ: Toyen, Kupka, Dalí, Rodin, impresionisté. Obecně pak mám ráda lidi, i když ne vždycky všechny 

exempláře. 

 

IF: A když si tyto sériové vrahy a spol. odmyslíme? 

 

VŠ: Vážím si pana emeritního biskupa Radkovského (vloni s ním vydal Tomáš Kutil knižní rozhovor 

V Boží režii), profesora Cyrila Höschla, socioložky Jiřiny Šiklové (ta se 17. června dožije 85 let), Karly 

Erbové. 
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IF: Čím bys, milá Vlasto, přitáhla lidi do vsi, kde povětšinou žiješ? 

 

VŠ: Ve Chválenicích žijí lidé aktivní; hlavně ti mladší a středního věku. Pořádají spoustu sportovních 

a kulturních akcí pro děti a mládež. Děti se mohou vzdělávat ve zdejší školce i škole, i když nyní došlo 

k omezením, a zásluhou paní ředitelky Mgr. Oldřišky Janečkové se v nich rozvíjí láska k hudbě 

i ochotnickému divadlu. Dovednosti mohou předvést taky ve zdejším barokním Kostele svatého 

Martina, kam zdejší občané v jedenadvacátém století navrátili pomocí sbírky zvony Martina 

a Václava, které padly za oběť světovým válkám. Obecní čtvrtletník Chválenický trojlístek informuje 

o dění ve vsi a publikuje příspěvky pamětníků z historie obce. Zveřejňuje i moje povídky. A hlavně je 

u nás krásná příroda. Co bych však vykládala, lépe to za mě řeknou webové stránky obce, kde je možné 

najít spoustu informací a zajímavostí ze současného života i historie. 

 

IF: Píšeš něco nového? 

 

VŠ: Mám v plánu dokončit a připravit do tisku knížku povídek a jiných prozaických textů a zaobírám 

se myšlenkou vydat - pro přátele - své starší poetické poklesky, které bych do seriózní sbírky nejspíš 

nezařadila. Stále píšu verše, i když spíše příležitostné, ale v hlavě zraje myšlenka na něco sevřenějšího, 

asi jako moje nejnověji vydaná sbírka, která je verši na obrazy od Toyen a jmenuje se Opuštěné doupě 

(vydala NAVA, 2019). 

 

 
 

 

INTERVIEW S JITKOU PROKŠOVOU 

 

V případě Jitky Prokšové, autorky nějakých deseti knih, vám doporučuji nahlédnout na její 

osobní web http://jitkaproksova.cz/: skutečně kvalitně zachycuje její dílo i osobnost. Začátkem 

léta 2020 jsem přesto Jitce - za Listy Ason-klubu - položil sedm ne zcela typických a snad web 

lehce „doplňujících“ otázek. 

 

Otázka první. 

Protože se ženy nikdy neptáme na věk, začněme pohledem do éry „předpřevratové“, konkrétně 

roku 1983. Já třeba tenkrát teprve prvním rokem studoval vysokou v Praze a i přitom, chvílemi, 

cosi nevalně sepisoval (místo abych dotyčnou múzu, pod jejímž vlivem se to zhusta dělo, oslovil 

přímo). Život se mi každopádně zdál bez konce. S čím máš rok 1983 spjatý ty? 

 

V roce 1983 jsem studovala fyziku na MFF UK v Praze, byla jsem prvním rokem vdaná a radovala 

se z čerstvě narozeného syna Michala. Tehdy bývalo běžné, že mladí bydleli u svých rodičů, což byl 

i náš případ. Díky babičce a mamince jsem nemusela studium přerušit – spolu s manželem mi 

pomáhali, abych školu zvládla. 

 

Otázka druhá. 

S výjimkou grafomanů, fanatiků a podobných pseudo-es nemají lidé psaní v životě většinou 

prvotní. Jejich stupnice priorit se samozřejmě případ od případu liší. Jak by vypadal náčrt 

podobného žebříčku u tebe? Co vše máš před psaním? 

 

Pro mě se stalo psaní koníčkem až po čtyřicítce, do té doby jsem se mu nevěnovala. Neboli před 

psaním dám vždy přednost své rodině, ta je u mě na prvním místě. Vzhledem k mé zodpovědnosti 

stojí na další příčce žebříčku práce. O následující místa se pak perou mé koníčky – psaní, čtení, 

divadlo, skalky na zahradě, turistika, cestování – časté změny v tomto pořadí souvisejí hlavně 

s ročním obdobím. 

 

http://jitkaproksova.cz/
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Otázka třetí. 

Většina autorů si zachovala vzpomínky na oblíbené knihy, povídky, filmy, divadelní hry 

či písně dětství a mládí a tvoří mnohdy zčásti pod jejich vlivem, někdy nevědomě. Máš i ty 

podobné? 

 

Oblíbené knihy jistě mám, čtení patří k mému životu… Nicméně jsem přesvědčená, že netvořím 

pod vlivem žádného ze svých oblíbených autorů, kterými se v mém mládí stali Dostojevský, 

Hostovský, Valenta nebo Baldwin. V současné době mi dělají radost knihy od Delphine de Vigan, 

Haruki Murakamiho, Juli Zeh, Richarda Powerse, Milana Kundery, Jany Šrámkové, Jana Balabána 

a dalších. 

 

Otázka čtvrtá. 

Co si myslíš o profesi moderátorky a herečky a o (odlišné) profesi psavkyně a spisovatelky. 

Mohou si ony dva světy vzájemně pomáhat, mohou se inspirovat? Jak? 

 

Tvé otázce příliš nerozumím. Leckteré profese se navzájem ovlivňují, takže proč ne právě tyto? 

Pokud spolu budou kamarádit moderátorka a spisovatelka, nebo herečka a spisovatelka, dojde 

vzájemným kontaktem k obohacení obou z dvojic, tak jako by k tomu zřejmě došlo i v jiných 

případech. Myslím, že vzájemná inspirace vždy záleží na lidech, otázka profese je až na druhém místě. 

 

Otázka pátá. 

Kdybys náhle získala hodně času a současně nějaký „dozor“, ne-li kuratelu, co by tě nutila 

tvrdě psát (i třeba jen dozor vlastní vůle), co bys teď nejspíš tvořila? Nebo už na něčem 

podobném pracuješ? 

 

Nepotřebuji dozor, ani kuratelu… jak už jsem řekla - pro mě je psaní koníčkem. Píšu, až když se mi 

v hlavě usadí nápad na příběh, až po tom, co o něm přemýšlím, to nechám fantazii, aby ho rozvíjela 

několika směry, z nichž si pak jeden vyberu. Pokud jsi postavil svou otázku takto, zřejmě by ti 

vyhovovalo „tvrdě psát“ pod dozorem, ale já tě zklamu – píšu, jen když opravdu chci. 

 

Otázka šestá. 

Jak jsi prožila listopad 1989? Ovlivnil nás totiž všechny. A napadá tě historická událost, která 

je pro tebe s tímto přelomem srovnatelná, nebo máš spíš nějaké osobní, přesto však podobně 

klíčové rozhraní? 

Na konci srpna 1989 se mi narodila dcera, takže jsem Listopad z valné části trávila spolu s ní 

a starším synem doma. Všechny tehdejší události jsem tedy sledovala prizmatem televizních zpráv, 

lokální fakta jsem se dozvídala od manžela, který se demonstrací tady v Plzni účastnil. Jinak si 

myslím, že v přelomovém období právě žijeme. Pokud se podíváme za české hranice a případně 

ještě dál – za oceán, to, co se v západní společnosti nyní odehrává, představuje – a jistě nejsem sama, 

kdo to tak vnímá – zlomové období. 

 

Otázka sedmá. 

Jak nahlížíš na činnost Střediska západočeských spisovatelů? Co je nejtěžší pro její radu, 

předsedkyni, pro organizátory akcí? Osobně mě napadá, že psavci jsou ještě 

individualističtější než třeba malíři, herci, fotografové, zpěváci, a tak je práce s nimi někdy 

oříškem. I proto, že jednotlivé přístupy k tvorbě se často až diametrálně liší. 

 

Jsem členkou SZS víc než deset let, a tak jsem v něm už zažila řadu změn a koncepcí. V každém 

sdružení je podle mě nejtěžší nalézt shodu, která by vedla k co nejlepšímu výsledku. Toho ale nelze 

dosáhnout bez vzájemného respektu – jak ve výboru, tak i v celém spolku. Jenže dokázat se 

navzájem respektovat, dokázat vyslechnout názor druhého bez opovržlivých reakcí se v současnosti 
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ukazuje být problémem v celé společnosti. Přesto doufám, že smysl, proč se v SZS literáti 

z Plzeňského kraje sdružují, se snad nemění - jednak jsou spřízněni volbou svého zájmu, rádi si 

vzájemně čtou ze svých děl, ale hlavně různými pořady usilují o to, aby svým příznivcům, čtenářům 

a čtenářkám, předali něco ze sebe… 

 

* 

ŘÁDKY O DIVADLE 

 
LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ: Hry českých lidových loutkářů v Divadle Alfa 

 

     Po koronavirové pauze pozvali divadelníci Alfy diváky na inscenaci hry Jenovéfa, která však 

pod společným názvem nabízí „tři v jednom“ – tři hry českých lidových loutkářů, kteří u nás 

působili od konce 18. století jako jeden z původních zdrojů národního obrození (spontánně, většinou 

bezděčně, avšak účinně): Johanes doktor Faust a Don Šajn (text obou her pro Alfu upravil Pavel 

Vašíček – Šajna spolu s Janem V. Dvořákem podle české Rumlovy verze, Fausta vytvořil ze čtyř 

českých lidových verzí hry); Jenovéfu  autorsky upravil Tomáš Dvořák. Ten zde figuruje také 

ve třech podobách, resp. třech divadelních profesích – vedle už zmíněné dramaturgické je též 

autorem výpravy ke všem hrám a režisérem celé inscenace (Doktor Faust a Don Šajn tvoří divadelně 

organický celek, příběh Jenovéfy se podává samostatně). Hraje se na malé scéně, v divadelním 

klubu s omezeným počtem sedadel – proto měla premiéra v týdnu od 8. do 12. června 2020 celkem 

čtyři provedení. 

     První dvě hry teď měly po letech obnovenou premiéru (premiéra Fausta byla v lednu 2005 v Alfě, 

premiéra Šajna v italském San Michele all´Adige už v červenci 2001, obojí s hudbou Jiřího 

Koptíka), zatímco hraběnku Jenovéfu Alfáci „uvedli do společnosti“ právě teď, s hudbou Petera 

Vydareného (skladatel na proscéniu hraje na několik, i historických, nástrojů).  Je mnohem víc toho, 

co kromě společného lidového původu hry spojuje: V úpravách textu autoři zachovali zastaralý 

jazykový styl (má půvabnou patinu, aniž brání porozumění: „Kéž je možno rachejtlí z mých rukou 

nadělat a vám do očí jich nastřílet. Pomoc!!!“, volá Jenovéfa bráníc se sexuálnímu agresorovi rytíři 

Golovi). Dále zdůraznili linii lidové komické postavy Pimprlete či Kašpárka, jehož magická 

zaklínadla „pidluke“ a „padluke“ i fyzické nasazení (střídané s pobytem v hospodě) se snaží chránit 

titulní postavy před ďáblovou mocí, ale jen jaksi „do výše jeho platu“. A především výprava Tomáše 

Dvořáka. 

     U zrodu inscenací byl před dvaceti lety právě Dvořákův počin výtvarný - nejdřív vytvořil loutky 

do hry o nenapravitelném svůdníku žen donu Šajnovi (Juanovi či Giovannim, jak podstavu známe 

z Mozartovy opery) pro plzeňské amatérské loutkové divadlo V Boudě, pak k nim ve stejném stylu 

udělal pro jeviště postavy ke hře o Faustovi a naposledy pro Jenovéfu. Dvořákovy marionety jsou 

fenoménem inscenace. Vytvořeny z nejrůznějšího řemeslnického či zahradnického nářadí (nebozez, 

konev, rýč, nejrůznější klíče) a kuchyňského či stolního nádobí (hrnce, vidličky, nože, misky…) 

v odkazu k lidovým hrám demonstrují sám lidový princip tvořivosti, v němž se snoubí banalita 

s uměleckou aktualizací. A v autorském originálním postmodernistickém „přepisu“ evokují 

Dvořákovy kolážové plastiky fantastické kompozice portrétů Hieronyma Bosche. I tento kontext 

náležitě dotváří historickou atmosféru – hra o Faustovi je známa jako drama alžbětinského autora 

Christophera Marlowa, látka o donu Juanovi je ještě starší. 

     Spojení tradice a její inovace funguje i v interpretační pohybové a slovesně výrazové složce 

inscenace – v komických hyperbolách vynikajících loutkohereckých kreací pánů Petra Borovského, 

Martina S. Bartůška a Tomáše Jereše, jenž schopnost hlasové nadsázky zúročil i ve fistulích 

Jenovéfiných promluv. Herci výborně zvládli vedení velmi členitých a v tomto smyslu záludných 

loutkových artefaktů.  

     Nepochybně je to výtvarné pojetí her, které tvoří uměleckou dominantu představení 

a předznamenávají režijní koncepci – v duchu moderního divadla rezonovat s naivitou a archaičností 

her lidových loutkářů, akcentovat humorný výklad situací, s respektem k jejich trvalému étosu. 
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Jen stěží lze vybrat scénu nejkrásnější, nejoriginálnější; režisérskou chloubou a diváckou lahůdkou 

může být např. obraz mořského světa, v němž na Koptíkovu hudbu tančí hejno mořských koníků 

a ryb (které pak lze použít jako francouzské klíče).  

     Všechny tři hry jsou výjimečným výtvarným a režijním počinem Divadla Alfa a jistě budou mít 

i mezinárodní úspěch (první dvě znovu – divadlo je mnohokrát hrálo v Německu a v Japonsku – 

a provedení Jenovéfy může mít stejné ambice). Kromě toho, že diváci jsou vedeni od jednoho 

krásného šoku k druhému, v intencích věčné otázky „Fauste, Fauste, co jsi to udělal, že jsi svou duši 

ďáblu zaprodal“ mohou přemítat i nad sebou a vlastní odpovědí. (Plzeň, 21. 6. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 24. 8. 2020. Těšíme se na Vaše příspěvky! 

(V elektronické podobě potěší…) 
 

******************************************************************************* 

KONTAKT: 

Ason-klub při Knihovně města Plzně, p. o., B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, 

tel.: 378 038 200, mobil (SMS): 724 253 627, 

e-mail: asonklub@plzen.eu; http://www.knihovna.plzen.eu 
 

******************************************************************************* 

http://www.knihovna.plzen.eu/

