Bedňich Václavek: KRIZE LEVE KULTURY

jei neníauantgardou,
Auantgarda,
jehoi,
nečtou
dau1l,
Dau,
Disk, jen! nelítda trouchniuí,
Host, jejž a1lha4jí, kam pÍijde,
osa, kol nížse nic netočí,
Pdsmo,je! chtětoobjímatisuěta objímdjen Julidnou,
Var - pÍi 5o stupníchtepla., ,

(Tvorba l, č. 11, květen 1926)
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JindŤichHonzl: DIVADELNÍ PRoSToR

To, co bylo zásluhou ruskékonstruktivní scény,že osvobodita jevištěod službydivadelnímu iluzionismu i stylizovanému
artismu, že oprostila tvary a uzákonila je materiálem - to
všeje znamenitf pŤedpoklad,ale pro divadelní díloje to málo.
Je nutno dál _ nikoli již osvobozovat prostol' ale zdivadelnit
j.j.
Ruské konstruktivní jeviště je dobrfm nástrojem, nikoli
ještěsamostatnfm tvarem a prostorofm dílem.Sloužívynikajícím zprisobem herci. Je jeho rekvizitou, podává jeho ruce
pňíčky,po kterfch se lze vyšplhat, je jeho nohám mťrstkem
pro akrobatickf skok. Je jako každf dobrf nástroj ve službě
člověka a neterorizuje jej, jako to činilo jeviště stylizované.
Na první plán ruskéhodivadla byl postaven člověkshodně se
zásadami komunistickérevoluce. Stroje byly dobyty člověkem
a podiazeny jeho vrili. Jde o osvobození člověka od násilí
fabrickéhoa strojovéhorítlaku.Ruské divadlo žijev akrobacii
a tanečnípohybovédokonalosti svéhoherce, kteryíse svobodně
pohybuje v otevňeném,osvobozenémprostoru.
Ale ruské divadlo ani v osvobozujicím, negativním náporu
na staré divadelní formy nešlo ještě radikálně. Jeho teorie
stále ještě pňedbíhá skutečnost.Ruské divadlo zrušilo sice
rampu' osvětlovacím aparátrim dalo svobodu svítit, odkud
je to ričelné,aťjsou to místa na galérii nebo v pŤízemí,aéje
nutno reflektor postavit pŤedočidivákri, nebo jej zasunout do
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stran jeviště. Toto divadlo strhlo oponu a všechny ukryté
činitelevyzdvihlo na světlo divákor,ych očí.Ale jevištěje stále
ornezuj(ci zákonitostí, má svou rovinnou zák|adnu, ze které
nevycház1 a na fuontá.lnímriseku zděděného jevištního místa
kouzlí svézázraky.
ChcemeJi tedy na podstatu nového divadla jít od zák|adu,
musíme v boŤivém revolucionáŤstvírušit ještě drikladněji.
Nelze pŤedpokládat,že forma ,,jeviště..existuje pro nás jako
něco píedem daného. Konstantou našehovfpočtu mriže b1Ít
jen člověka jeho vnímavost.Tvrdíme, žev něm trvají emoční
hnutí, která" Ize rlazvat ,,divadelními... Ale každá' potňeba
člověkaje pŤedměternvyná|ezri civilizace, a ani divadlo ve
svéorganizaci, ve svfch technickfch možnostech a tvarovfch
záztačnostech nelze proti \,Ynalézavécivi|izaci ohradit zd(.
Buď civilizace obohatí divadlo a učiníje projevem svfch sil,
a budeme v nové organizací těchto sil spatňovat pÍicházejicí
kulturu - anebo zristane mrtvou muzeálností, ve které se
bude zmítat ž\w člověk, marně se snažícíobjevit pňízvuk
podivnějšía skok nevídanější,kter by nenašlo tisíce hercri
pŤed ním.
PŤedpokládáme pro nové divadlo zrušení ,,jeviště..jako
tvaru pŤedemdaného.
PÍedpokládáme-|i,žejevištěje stavbou, která má ríčelem
dojímat diváka, pak je nutno a samoz}ejmo vědět, že musí
bft vystavěno pro tento ričel.Staví se budovy pro podíva.
nou (Eiffelovka), Pro oblvání (činžák) a pro pŤenášení
(wagonJits). Nechme volit prostor i materiál inženfrovi,
jehož r,ynaLézavostjde s dobou a neohražuje se vyná|ezttm
civilizace. DŤívějšíjeviště, které svou vodorovnou plochu
scényvěnovalo herci, aby chodě po ní plakal, smál se a umíral,
svislf obal tétoroviny věnovalo vftvarnikovi, aby po ní maloval, promíta| obrázky nebo rozestavoval praktikábly _ toto
jeviště nevědělo si rady s prostorem, kterf byl mezi horizontáinl a vertikální plochou jevištní. Nanejvfš: prach v těchto
prostorách barvil se ve svazku paprskri, kterj tudy dopadal
na jeviště. Tedy:
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toto jeviště prostorově neznamená pro nás nic,
není vribec tvaror,{m závazkem.
Prostor divadelní,jakého mělo zapotŤebíprvotní historické
divadlo, byl bez trojdimenzionální tytmizace, Prostor byl
vyměŤován člověkem a jeho pohybem. Neměl sám o sobě
žádnlch formovfch zákonitostí.,,Dva kroky na stranu a krok
kupňedu.. stačilostarověkémumimu, aby tu rozproudil krev
svého divadelního temperamentu a upoutal na svrij pohyb
oči zvědavcri. Antické, Ťeckédivadlo vsadilo prostor mezi
pevnéstěny architektury a rozčleniloji geniálnějako nehybnf
masív, kter1ísváděl všecky oči na odevšad viditehe místo.
Tato drikladná práce Ťeckfch divákri nestačiladivadelní fantazii renesančníhoa novověkéhočlověka.Poctivost architek.
tury byla nahtazena plochou, obrazem, neboékrytá podlouhlá
síĎ novověkého moliérovskéhodivadla jevila i architekturu
jako frontá|ní obraz. A tak zristalo divadlo frontálním až do
našichčasri.obraz malovanf a perspektivně ziluzionističněnf
byl odstraněn a novédivadlo chce rytmizovat prostor. Rytmizuje jej nejdŤívstaticky. Básní na něm oblouky a stěnami.
Ale prostorovostje stá|e zbožnfm p}áním nebo teoretickfm
pŤedpokladem_ prostorovost na frontálnÍm jevišti je jako
sladká pečeněv louži. PÍesvědčtese, žeje dobrá, chcete-li.
o novémdivadle a novémjevištijest tedy mluviti bez pňed.
pokládaného jeviště. Divadlem je místo, jehož možnostijsou
zatím vribec neohraničené.Nelze navrhovat jeho tvar, neznáme-li, jaké zázračnosti prostorové bude si pňát kouzlit inženfrská fantazie a vyna|ézavost.
Jako tato svoboda bude smrtívšechprojektri velikfch oficiál ních divadel - tak bude místemobjevitelstvía geniální tvoŤivosti inženfrské.Neboé není tu tŤeba velkfch proporcí ani
miliardového nákladu _ je tu tňeba odvahy alryna\ézavosti:
tvoŤivévŮle. Považujemevšechnadosavadnídivadla a jeviště
za velmi rizkou možnostdivadelního formování. ProhlásímeJí
jako heslo
,,centrálníjeviště!..,neomezujeme se tímto heslem
jako kodexem. Proklamujeme jím svobodu v prostorovém
členěnÍa novédynamičnosti.NeboélišíJi se něčímdivadlo od
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pííbuznfch - cirkusu, varieté, music.hallu a lidového di.
vadla _ je to právě v míňe umělé a umělecké tvoňivosti, ve
svobodě, s jakou se dobfvá kupiedu, k novfm tvar m a nolfm emocím, zatflmco cirkus i lidové divadlo tradičně (a také
nudně) setrvávají na star1íchdojímavostech.
CENTRÁLNÍ DIVADL)
je tedy totéž,jako'"ydámeJi heslo

<DIVADELNĚNÍ PRo S To Rt]!

Chtějí-li divadelní architekti mluvit o emotivnosti a divadel.
nosti svéhoprostorového iešení,aédokážou ve sr,fch formách
tutéžakrobacii, kterou Eitrel pŤi konstrukci svfch mostri, jež
pŤipoutajípohled každého.

'

PRoSToRoVÁAKR)BACIE!
BÁSNIVÉIN1ENrRSTVÍ!

Básnit lze liniemi i kŤivkami, lze spojovat plošnékonstrukce
pŤed divákem i nad rrím,|ze udivovat obecenstvo nevídanfmi
sestavami kubus , válcri a kuželri. Není také pŤíčiny,proč by
i divák, jehožsedadlo nebo jeho umístěnínemohlobft podnětem k fantaz1i prostorového architekta. I divák mriže b1it
druhému podívanou.
EKVILIB RIS TIKA PRO S TO ROV TC H

PRoMĚN!

Ale prostorová akrobacie není jen statická. Prostorová
akrobacie je dynamismus prostotov!.. Zázračnépohyby mechanismri. Neobdivuj eme pohyby j eŤábria rotace setrvačníkri,
protože bychom je takéchtěIi uiďět na diuadle.Toužíme vidět
véci zázračnějšíi elegantnější.Formově zamilÍenéke vnímavosti diváka. Pro
oteaťenjsysténdiuaďelníhoprostoru
je možná spolupráce inžemJrane takového, kterf umí počítat
pevnosti, tlaky a roz|ohy, ale inženfra, kter}í má básnickou
fantazii prostorovou, kter1i umí dojÍmat. UmÍ o to víc než
stavitel. viaduktu, že počítánejen s gravitací a nosností' ale
i s vjemy, pocity, pŤedstavor,fmi a citovfmi refl'exemi diváka.
Barva nenabyla pro prostorové dělení a rytmizaci ještě
svého vfznamu. Nebyla použita primárně. Byla dosud po.
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užlvána j en j ako náhtažka jinf ch materiálri (pomalovávala
papir na díevo, na skálu nebo na vzduch). A pŤecenení sil.
nějšíchzrakovfch dojmri než z čístjch,osaobopnjchbarea.Lze
si pÍedstavit,že
prostoroujpolytbosuobo
h
zenjch bareunjc
ploch a sestau
je divadlem fyziologicky poutavfm, že jej využila a lryuž{vá
reklama pro dojmy senzační.Technické možnostitu jsou, jde
jen o organizaci a organizátora těchto barevnfch ohĎostrojri
a barevnfch podívanfch.
Divadelní dynamičnost' prostorová podívaná závisí nejen
od roviny, kubusu a barvy. Další dimenzí divadelního
prostoru je
suětlo.
SIGNÁLr!

oH]ÝoSTRoJE!
PoH rB SVĚTELNŤCHKU1ELŮ.
PRo^,rÍrÁNÍ.
SVĚTELNÉNÁPIST!
PoHrB SVĚTLA!

A všechny tyto dimenze dynamizuje a zdivadelrluje ias.
Stál pohyb, stá|étrvání.

RozToČENÉ
JEVIŠTĚ!
PoHrB HLEDIŠTĚ!

Divák, kterf na své zdvihající se židli nebo pňi otáčivém
pohybu celého hlediště stává se

AKRoBATEM

nÍvÁNÍ

(Tam-tam l, č.6, leden 1926)
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