JiŤíFrejka a Antonín Heythum: .
SPoLUPRÁCE ARCHITEKTA A REŽISÉRA
V DIVADLE

':
Každéumění rea|izovánosetkává se se základním dilemaje do jisté míry i ňešením
tem, jehož Ťešení
jeho oprávněnosti.
Idea _ materiál.
rdea sama o sobě nemá ještě hodnoty a skutečnostiumě.
lecké,nemá vribec skutečnosti.
je určenateprve
Její skutečnost
materiálem, jímžsejí dostanepevnéhotěla, je určenauměním
zpracovávat materiál.
A. Loos: Milimetr v profilu víc nebo míř, to mne bolí.
Dnešní architekt je cel1Ím sv|,m založením a vychováním
nešetrn1í
člověk a od těch, kteŤíse zabfvajidivadelní pravou,
nelze teprve nic rozumného čekat.To jsou lidé, kteňísi trvale
navyknou nešetŤitmateriálem, stanou se specialisty v lepenkor,fch skalách, ve všelijak}íchiluzích a chytrostech a itrati
docela smysl pro dimenze, poněvadžna divadle to jinak nejde:
Všechno jen tak pŤibližně,na podívanou... divadelnt architektury prostě nesnáším.To vribec není architektura.
Nuže _ je správnétoto tvrzení? A na,kolik?
Není sporu, že p|atí o staré iluzionistické formě divadla,
kde se komponujedo jevištníhoobrazu, kde scénaje,,relief,
qui bouge..,jak ŤíkalTaine.
Loosovu pojetíchyblzákladní uvědom ěni, žemateriál architektury neníbez vfhrad materiálem jevištním. Materiál, jimž
architekt na scéněpracuje (Ťeknemehned, co jím je), má
určitéspecifickédynamické hodnoty, ježjsou podkladem jeho
vfrazu, nesou materiál do jevištrríhov|,razu.Jde o rozdíl čistě
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reálnéhocítěnípŤi stavbě a do jisté mÍry nereálnéhoa dyna.
rnickéhocítěnína divadle. Stavitel má celou Ťadu empiricky
poznan!,ch opěrn ch bodri své práce, napŤ. ochranu proti
mtazv', maximální vfměry rispornfch bytri, dispoziční Ťešení
jevištníhopridorysu neopírá se však o ričelnostbydlení, ale
o ričelnouvfstavbu místajevištníchemocí.
Rozdíl bude ještěpatrnějšímalou analogií.Anglickf patent.
ní šatníkv bytě je dobr:f šatník,na jevištije neričelnourekvizitou. Rekvizita jejevištnímnábytkem (náŤadím)hercovfm,
j eho vlrazové možnosti,stejnějako dobrf nábytek
zvětšujícím
dává
možnost
pohodlněji žít.
nám
Architektriv rikol na scéně:Zabtánit náhodnfm šikovnostem pňi práci s hmotn1im nrateriálem a znásilnění hercovu
r,fstavbou neričelnéhoringu. Lepenkovou skalou byl nepii.
tozenéužitmateriál pro dosaženíspornéhozisku - iluzívnosti.
Ekonomicky vypracovaná scéna nesnese plátěné skály' je jí
ciz( toto fingování materiálu.
Není uměním umístitdobŤena scénuvtipně udělan1ižebňík?
Jakf je architektriv materiál na scéně?
A. Reálnf : Textilie, dŤevo,světlo, batva, že|ezo,jevištní
stroje, a ostatně každá jiná látka ve svém pÍirozenémužítí.
B. Ireálnf .. Fantazie, mentalita naplněného divadla,
emotivnost tvaru, lyrika materiálu.
C. Herec: Hercova pohybová, do jisté míry i akustická,
jeho stránka.
plastická a gestikulační
Myslíme tu pÍedevšímna dispoziční ňešenívhodné pro
rozvoj jevištníakce.
Je tĚeba docílit dokonaléhosladěníveškeréhotohoto materiálu - společnápráce režiséras konstruktéremscény.Divadlo
nerostejen z materiálu, ale i z poetičnostibásníkova libreta
a režisérovyinvence. odtud ony ,,ireálné faktory.., které
právě na divadle jsou dokonale skutečné;vrženy a vpočteny
režiséremdo jevištního pásma nabfvaj| vlastního svého
smyslu - poezie dvou hodin o tňechjednáníclr.
(Stavba 4, č.5, prosinec 1925)
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