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Plenérové divadlo – otáãivé hledi‰tû
v âeském Krumlovû
Jiﬁí ·ESTÁK

Uvádûní divadelních pﬁedstavení ve volné pﬁíro-

uvûdomuje své postavení, neboÈ se nedostává

(postaveno 1913 pro 10 000 divákÛ, prvním pﬁed-

dû je ve své podstatû návratem k principÛm diva-

mimo hledi‰tû, sdílené s ostatními, a je zároveÀ

stavením byla Prodaná nevûsta provedená operou

dla starého ¤ecka a snad je‰tû pﬁed nûj. Divadla

souãástí imaginativního prostoru, kter˘ je drama-

Národního divadla, zaniklo 1922).

vlastnû vznikala pﬁirozenou volbou vhodného mís-

tick˘ sám o sobû. Nestojí tedy vnû, jak tomu b˘vá

ta, v naprosté vût‰inû s hledi‰tûm usazen˘m do

pﬁedev‰ím v interiérovém divadle s dramatick˘m

svahu a s ‰irok˘m v˘hledem k horizontu. Pozdûji

prostorem vymezen˘m jevi‰tûm, a to vlastnû pou-

se zaãala stavût divadla dﬁevûná a od 5. století

ze tehdy, uãiní-li ho dramatick˘m jednání hercÛ.

V souãasné dobû je ze zámeck˘ch zahrad a par-

pﬁ. n. l. kamenná, známé amfiteátry.

Divák bez této události nav‰tíví neutrální místo

kÛ s divadlem nejv˘raznûji spojena zahrada v âes-

Zámecká zahrada v âeském Krumlovû jako
prostor pro scénování

V divadle starého ¤ecka se divák dostával do

a jeho pobyt zde je bezúãeln˘, neinspirativní, ne-

kém Krumlovû s témûﬁ padesátilet˘m pÛsobením

„kosmického“ prostoru, kter ˘ vytváﬁel základní

dramatick˘. Prostor pﬁírody je naopak dramatick˘

otáãivého hledi‰tû. Samotné místo má velmi silnou

prvky Ïivota. Zemû, voda (moﬁe), vzduch (kosmos)

vÏdy (i kdyÏ rÛznou mûrou a silou), protoÏe jsme

vnitﬁní atmosféru – genia loci –, která snad ovlivni-

– kaÏd˘ z ÏivlÛ mûl své bohy a nezamûnitelné mís-

pﬁítomni procesu tvoﬁení, aÈ jiÏ dokonaného, ãi

la i rozhodnutí Viléma z RoÏmberka o zaloÏení rene-

to v mytologii. Kde nebylo moﬁe, vystupovaly na

probíhajícího, jehoÏ jsme souãástí. Pﬁíroda sama

sanãní zahrady. Ta se od poãátku pﬁímo nabízela

horizontu hory, které mohly b˘t vnímány jako vlny

o sobû svou obrovskou imaginací vytváﬁí moÏnost

k poﬁádání renesanãních slavností (trionfi), tehdy

vzedmutého moﬁe a byly spojnicí mezi zemí a kos-

odklonu od slova a více neÏ racionální vnímání ini-

velmi populárních. V tradici pokraãoval i rod Eggen-

mem. âlovûk se tedy ocital se sv˘m pﬁíbûhem tvá-

ciuje a podporuje vnímání smyslové, intuitivní, ci-

bergÛ, kteﬁí zde v letech 1706–1707 nechali po-

ﬁí v tváﬁ bohÛm, vstupoval do konfrontace s nimi,

tové.

stavit barokní zámeãek (Bellarii) spolu s vlastní za-

dával jim svÛj pﬁíbûh k posouzení.

Renesance pﬁírodních divadel nastala na konci

hradou pﬁedurãen˘ pro velmi pestrou umûleckou

Staroﬁecké divadlo pracovalo s prostorem, kter˘

19. a v prvních letech 20. století (mimo jiné se vel-

jistû mûl velmi blízko k náboÏensk˘m obﬁadÛm pod

mi silnû prosazoval fenomén pa‰ijov˘ch her) pﬁede-

produkci, hudební i divadelní.

‰ir˘m nebem, vycházel z nich a toto posvátno bylo

v‰ím ve stﬁední Evropû a ve Francii. VyuÏívaly se an-

Otáãivé hledi‰tû v âeském Krumlovû

zakomponováno i do realizace a vnímání antick˘ch

tické amfiteátry a arény (Nîmes, Bézires, Orange)

Otáãivé hledi‰tû je vlastnû spojením mechanic-

tragédií. Je zajímavé, Ïe ãasem do‰lo k potlaãení

se snahou o navázání na tradice antického divadla.

kého elementu a imaginace v pﬁírodním prostoru.

tohoto propojení pﬁírodního divadelního prostoru

Plenérová pﬁedstavení prosazovali po svém ná-

Samotn˘ princip je znám jiÏ ﬁadu století, pﬁi poﬁá-

s kosmem, a to zvy‰ováním zadního horizontu di-

stupu k moci také nacisté. V rozmezí let 1934–

dání slavností jej vyuÏíval napﬁíklad Leonardo da

vadla, tedy skény. Vertikální propojení pﬁestávalo

1937 vybudovali okolo ãtyﬁiceti pﬁírodních divadel,

Vinci (milánská slavnost na poãest Isabelly Ara-

b˘t dominantní potﬁebou a smysly divákÛ byly

které naz˘vali Thing, Thingplatz (v plánu bylo po-

gonské). Ve 20. letech 20. století jej do umûlého

orientovány pﬁed stûnu skény, na proskénión, kte-

stavení pûti set podobn˘ch objektÛ). Jednalo se

divadelního prostoru vnesl Adolf Appia, kter˘ scé-

r˘ se, snad i pod tímto vlivem, neustále roz‰iﬁoval.

o obrovská pﬁírodní divadla situovaná do hor nebo

nografii a její mechanické prvky pouÏil k dotvoﬁení

Potﬁeba návratu k divadelnímu prostoru ve vol-

lesÛ, urãená k produkci takzvan˘ch Thingspiele,

dramatikova díla. Dvacátá léta byla také obdo-

né pﬁírodû na sebe dala ãekat aÏ do 16. století.

vycházejících ze starogermánsk˘ch legend a vyuÏí-

bím, kdy se programovû zkoumala moÏnost pro-

Napﬁíklad v roce 1581 se v sále Petit Bourbon

van˘ch pro budování nacionálnûsocialistické ideo-

pojení hledi‰tû a jevi‰tû v jeden spoleãn˘ prostor.

v PaﬁíÏi v pﬁedstavení Ballet comique de la Royne

logie rodící se Tﬁetí ﬁí‰e. OÏívala také b˘valá kolo-

Toto hledání je spjato pﬁedev‰ím se zakladatelem

vytváﬁela dekorace zelení, coÏ mûlo sálu dodat do-

sea a arény v Itálii a pÛvodní starovûká divadla

Bauhausu Waltrem Gropiem, kter ˘ prosazoval

jem zahrady. Divadlo Uffizi bylo také vyzdobeno ze-

v ¤ecku. Od roku 1927 se poﬁádal stál˘ festival

takzvané totální divadlo. „Gropius prohla‰oval, Ïe

lení, a to se stejn˘m úmyslem – pﬁemûnit je v jist˘

v Delfách, od roku 1936 v Epidauru, zaãal b˘t zno-

chce umístit diváky do stﬁedu akce a donutit je,

druh zahrady. Pﬁi urãité divadelní produkci vznikala

vu uÏíván Odeon v Athénách a podobnû.

aby se podíleli na záÏitku hry.“

1

potﬁeba pﬁekonávat, ru‰it hranici imaginativního

Jedno z nejstar‰ích pﬁírodních divadel v âechách

V ãesk˘ch zemích byl v˘znamn˘m pﬁedstavite-

prostoru jevi‰tû a vstupovat do prostoru divákÛ,

bylo zﬁízeno jako zahradní divadlo v parku zámku

lem tohoto úsilí scénograf a divadelní architekt

respektive integrovat oba prostory v jeden. Snad

âerven˘ DvÛr u âeského Krumlova (asi 5 km od

Joan Brehms, autor celé ﬁady ﬁe‰ení divadelního

i uvedené skuteãnosti jsou pﬁíkladem potﬁeby

dne‰ního otáãivého hledi‰tû) za vlády Josefa Ada-

prostoru jako celku. Jedním z jeho nejv˘znamnûj-

tvÛrcÛ i divákÛ sdílet stejn˘ ãasoprostor, kter˘m

ma Schwarzenberga v letech 1756–1782. Zaniklo

‰ích ﬁe‰ení je právû otáãivé hledi‰tû zámecké za-

disponuje právû pﬁíroda.

patrnû pﬁi promûnû pozdnû barokní zahrady v ang-

hrady v âeském Krumlovû.

lick˘ park na zaãátku 19. století. Pﬁes dal‰í pﬁírodní

První divadelní plenérové pﬁedstavení v novodo-

Pﬁíroda jako dramatick˘ prostor

divadla, vytváﬁená pﬁedev‰ím v zámeck˘ch parcích

bé historii zahrady se konalo 14. ãervna 1947, kdy

Divadlo v pﬁírodû se za urãit˘ch okolností stává

(Hluboká, Hukvaldy, Blatná, Konopi‰tû, KromûﬁíÏ,

„skuteãností“, neboÈ se zde daleko snáze docilu-

Litomy‰l, Rychnov nad KnûÏnou a jiná), se dostá-

je dojmu splynutí dramatického ãasoprostoru

váme do období jejich nejvût‰ího rozmachu, které-

1 Oskar G. BROCKETT: Dûjiny divadla, Praha 1999,

s reáln˘m ãasoprostorem diváka, jenÏ si stále

mu na poãátku 20. století vévodilo divadlo v ·árce

s. 584.
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byl pﬁed letohrádkem Bellarie odehrán Shakespea-

jak samotn˘ název napovídá, urãena k umûlecké

dû potﬁeby na men‰í, které jsou postupnû rozehrá-

rÛv Veãer tﬁíkrálov˘. V roce 1959 zde bylo postave-

produkci, limituje univerzálnost prostoru a do znaã-

vány a oÏivovány a mezi nimiÏ se herci pﬁemisÈují.

no velké otáãivé hledi‰tû pro ãtyﬁi sta osob, které

né míry je i scénografickou pﬁekáÏkou.

Herci, kteﬁí jdou na scénu i ze scény, v‰ak stále zÛ-

pohánûla lidská síla nedaleké vojenské posádky.

Vlastní jevi‰tû je tvoﬁeno rozlehl˘m prostorem,

O rok pozdûji bylo roz‰íﬁeno a dosáhlo kapacity pût

kter˘ je porostl˘ trávníkem a keﬁi, ãlenûn solitérní-

Tento fakt je jak˘msi pﬁirozen˘m vyústûním sku-

set padesát divákÛ. Vzniklo tak ve svûtû ojedinûlé

mi stromy a ohraniãen lesoparkem nebo buãino-

teãnosti, Ïe spoleãn˘ ãasoprostor sdílejí v danou

panoramatické divadlo se schopností prÛjezdu

vou hradbou. Hrací prostor tak mÛÏeme oznaãit ja-

chvíli lidé ochotní sdûlovat a lidé ochotní vnímat.

scén a moÏnostmi aÏ filmového stﬁihu, které vytvo-

ko velmi rozsáhlou orchestru a zadní pﬁírodní

Nedochází tak (na rozdíl od uzavﬁené divadelní bu-

ﬁilo spoleãn˘ prostor pro tvÛrce i diváky.

horizont hradby stromÛ jako mohutnou skénu, kte-

dovy) k rozdûlení na dva prostory – reáln˘ a diege-

stávají v prostﬁedí pﬁíbûhu.

rá zaji‰Èuje kvalitní akustiku (viz dále). Je vûcí in-

tick˘ (prostor díla), kter˘ herec (zanechávaje svou

Jevi‰tû

scenátorÛ, zda samotn˘ plenér vyuÏívají ke scéno-

postavu na jevi‰ti) s odchodem ze scény opou‰tí

Budeme-li se nejdﬁíve vûnovat jevi‰ti, tedy pro-

vání v tradiãním duchu kukátkového divadla. V tom

a ocitá se v prostoru reálném. Naopak, jevi‰tû pﬁí-

storu scénovanému v pln˘ch 360° o velikosti cca

pﬁípadû se dá hovoﬁit aÏ o jakési znovu definované

rodního prostﬁedí zpÛsobuje prolínání obou a he-

1 ha, lze bez nadsázky ﬁíci, Ïe je v nûm pﬁítomen

soustavû „kukátkov˘ch“ hledi‰È (tedy osovû uspo-

rec mnohdy po celé trvání divadelního pﬁedstavení

v úvodu zmiÀovan˘ archetyp staroﬁeckého divadla.

ﬁádaného hledi‰tû a jevi‰tû, ov‰em bez jevi‰tního

diegetick˘ prostor neopustí. A to ani ve chvílích,

Divák vnímá prostor y zemû i kosmu, které jsou

portálu). Do prostoru kolem hledi‰tû jsou umístnû-

kdy není oÏivován aktivitou ostatních postav,

propojovány majestátními stromy, z nichÏ mnohé

na scénograficky a reÏijnû jednotlivá dûji‰tû,

osvûtlením ãi pozorností divákÛ.

byly vysazeny pﬁed dvû stû padesáti lety, kdy byl

k nimÏ toãna diváky pootoãí a pak je po dobu v˘-

anglick˘ park zakládán. Jsou mezi nimi duby, buky

stupu nehybná.

Dramatické texty, které sv˘m obsahem a scénováním pokornû respektují osobitost pﬁírodního diva-

a lípy, tedy druhy, ke kter˘m rÛzné národy chovaly

Tento princip scénování se velmi blíÏí stﬁedovû-

dla, pﬁiná‰ejí divákÛm mnohdy v˘razné citové i este-

posvátnou úctu a spojovaly je s náboÏensk˘mi ob-

kému mansionovému zpÛsobu, kdy diváci pﬁechá-

tické záÏitky. Dramaturgie pﬁed otáãiv˘m hledi‰tûm

ﬁady. V prostoru keltské, germánské a slovanské

zeli od jednoho mansionu (tedy specifického dûji‰-

je ovlivnûna nejen faktem, Ïe se jedná o plenérové

kultur y je samozﬁejmé, Ïe tento fakt podvûdomû

tû) ke druhému sledovat jednotlivé scény, a dává

divadlo, ale i skladbou publika, které je velmi pro-

vnímáme. Svou staletou pﬁítomností vytváﬁejí ne-

moÏnost v˘raznûj‰ího zapojení scénografické sloÏ-

mûnlivé a do znaãné míry nedivadelní. I proto jsou

zamûnitelného genia loci, kter ˘ v nás vyvolává

ky pﬁedstavení. Realistické kulisy ãi scénografické

na otáãivém hledi‰ti divácky úspû‰nûj‰í Ïánry, jako

úctu a respekt. Pokud scénování divadelního pﬁí-

prvky vytváﬁejí a podporují konkrétní prostﬁedí pro

je pohádka, komedie, romantická opera.

bûhu respektuje osobitost a urãité „posvátno“

divadelní situaci. Lze v‰ak pracovat i s prÛjezdy ce-

místa, pak se divák velmi snadno stává souãástí

l˘m prostorem a permanentním „rozh˘báním“ scé-

Hledi‰tû

dramatického ãasoprostoru a je mu umoÏnûno aÏ

ny, coÏ v uzavﬁené divadelní budovû vlastnû není

Obrátíme-li pozornost na fenomén otáãivého

jakési pﬁekrytí se s ãasoprostorem reáln˘m. Zasa-

moÏné. Tato snaha je patrná pﬁedev‰ím u reÏií Jiﬁí-

hledi‰tû, je nutno se zmínit, v ãem tkví jeho v˘ji-

zení pﬁíbûhu na opravdovou zemi, do opravdové

ho Menzela, kter˘ se programovû vyh˘bá identifi-

meãnost. Díky jeho schopnosti pﬁenést diváka do

pﬁírody a pod skuteãné noãní nebe umoÏÀuje siln˘

kaci daného místa s konkrétním prostﬁedím scé-

jiného prostﬁedí, aÈ jiÏ filmov˘m stﬁihem, nebo pﬁe-

imaginativní proÏitek (nejen divákÛ, ale i hercÛ), je-

novaného pﬁíbûhu a v dÛsledku toho potlaãuje

chodem pﬁes jinou scenérii, je podporován pocit

hoÏ dÛsledkem je uvûdomûní si sounáleÏitosti

divadelní scénografii na hranici minimalismu. Není

prolínání dramatického a reálného ãasoprostoru.

s pﬁírodou, s jejími tvoﬁiv˘mi silami, s vesmírem.

pak pﬁekvapující, Ïe v jeho inscenacích jsme svûd-

Otáãivé hledi‰tû je do jisté míry velmi podobné

Divákovi je zprostﬁedkován siln˘ citov˘ záÏitek

ky minimálního vyuÏívání budovy Bellarie. V posled-

antickému. PÛdorys v elevaci je sice kruhov˘, ale

z poznání, které je v umûlém prostoru divadla, ale

ní inscenaci Goldoniho Sluhy dvou pánÛ (2007)

není tak vzdálen˘ od „demokratického vûjíﬁe“ hle-

vlastnû i v souãasném mûstském zpÛsobu Ïivota

vlastnû dochází k odmítnutí této „dekorace“ zcela

di‰tû antického. Cesta, která je obklopuje, a pﬁi-

potlaãen a pozapomenut.

zásadnû. Herec je „scénograficky osvobozen“ a je

lehlá travnatá plocha jsou sv˘m zpÛsobem i or-

Je velmi zvlá‰tní, ale i pﬁíznaãné, Ïe mluvíme-li

zcela na síle jeho osobnosti, zda dokáÏe ovládnout

chestrou, po které pﬁicházejí prÛvody, vystupují

o tomto divadle v pﬁírodû, pouÏíváme slova z oblasti

tento obrovsk˘ pﬁírodní prostor. Kompromisem

postavy z nekoneãné pﬁírody. Pohled na pﬁírodní

emotivní, citové. Skuteãnû, za desítky let existence

mezi tûmito reÏijnû-scénografick˘mi koncepcemi je

jevi‰tû je prostoupen hlubok˘m emotivním záÏit-

hraní pﬁed otáãiv˘m hledi‰tûm se ukázalo, Ïe filozo-

promûÀování prostoru pomocí mobilních scénogra-

kem, kter˘ nám nabízí nejen sugestivnû nasvíce-

ficky ladûné hry, postavené pﬁedev‰ím na racionali-

fick˘ch segmentÛ, které umoÏÀují vyuÏívání jedno-

n˘ park se stalet˘mi stromy, ale i kaÏd˘ veãer

tû a logice slova, se zde jeví jako cizorod˘ prvek,

ho hracího prostoru pro více dramatick˘ch situací.

promûnlivá atmosféra, od lyrick˘ch momentÛ aÏ

kter˘ dominantní pﬁírodní prostor nepﬁijímá, a tako-

V tomto pﬁípadû, kter˘ ãásteãnû „neutralizuje“ da-

po dramatické. V souãasné dobû je to jedna

v˘ pﬁíbûh zÛstává „viset“ v jakémsi vzduchoprázdnu.

né prostﬁedí, se pﬁibliÏujeme neutrálnímu divadel-

z mála moÏností, kdy si lidé mohou opût uvûdo-

Stejnû tak scénografie, která nerespektuje prostﬁe-

nímu (terentiovskému) prostoru uzavﬁené budovy.

mit, Ïe jsou souãástí v‰e pﬁesahující pﬁírody, ni-

dí, stromy, chvûní listÛ, atmosféru zataÏeného nebo

Toto pojímání bylo pﬁíznaãné pro inscenaci Verdiho

koli jejími v‰emocn˘mi pány.

hvûzdného nebe, pÛsobí banálnû aÏ smû‰nû. Jako

Rigoletta (J. Kaãer, 1995) a pro reÏie M. Glasera,

by se bohové vysmívali na‰í py‰né snaze je pﬁerÛst.

J. PrÛdka.

(U pﬁipravované studie polydimenzionálního divadla se setkáváme s velmi v˘razn˘m posunem

Pro samotné scénografy je tak prostor otáãivého je-

V˘znamn˘m rozdílem oproti uzavﬁenému divadlu

k antickému hledi‰ti vãetnû kruhové v˘seãe

vi‰tû spí‰e v˘zvou k pokoﬁe neÏli k naplÀování umû-

je nejen „vãlenûní“ diváka do dramatického ãaso-

a ãásti prostoru, kter˘ je témûﬁ identick˘ s antic-

leck˘ch ambicí. Scénografie, a tudíÏ i moÏnosti scé-

prostoru, ale i splynutí prostoru jevi‰tû a prostoru

kou orchestrou a kter˘ se stává plnohodnotn˘m

nování jsou zde omezené daností Ïivé pﬁírody

„mimo nûj“ pro herce. Nic „mimo“ vlastnû neexis-

hracím prostorem pﬁedev‰ím pro situace uzavﬁe-

a zároveÀ stavbou Bellarie. Tato budova, která byla,

tuje, v‰e je jednou hrací scénou, ãlenící se v pﬁípa-

ného ãi intimního charakteru.)
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Obr. 1. âesk˘ Krumlov, státní hrad a zámek, zámecká za-

mimo osu divákÛ, nebo smûﬁování nad horizont

ností, kterou nedisponují ani velmi slavné „open

hrada. Umístûní otáãivého hledi‰tû na hlavní kompoziãní

otáãivého hledi‰tû se sly‰itelnost mluveného slo-

air“ scény (jezerní jevi‰tû v Bregenz, Aréna ve Ve-

ose zahrady v pohledu od kaskádové fontány. (Foto Václav

va v˘raznû sniÏuje. Naopak v pﬁípadû mluvení na

ronû ãi stﬁedomoﬁské ﬁecké amfiteátry).

Girsa, 2007)

hranici trávníku a cesty, která obklopuje hledi‰tû,

Roãnû nav‰tûvuje v letních mûsících vyproda-

Obr. 2. âesk˘ Krumlov, státní hrad a zámek, zámecká za-

se odraz zvukové vlny dostává bez vût‰í interpre-

ná divadelní pﬁedstavení pﬁes padesát tisíc divá-

hrada. Otáãivé hledi‰tû z podesty schodi‰tû letohrádku Bel-

tovy námahy aÏ do posledních ﬁad hledi‰tû. Stej-

kÛ s v˘znamn˘m podílem zahraniãních turistÛ.

larie. (Foto Václav Girsa, 2005)

n˘ princip, mluvení na kamennou podlahu or-

Svou pestrou Ïánrovou skladbou (ãinoherní,

Obr. 3. âesk˘ Krumlov, státní hrad a zámek, zámecká za-

chestr y, je asi podstatou tajemství skvûlé

operní a baletní pﬁedstavení) vytváﬁejí ojedinûlou

hrada. Kiosek obãerstvení, situovan˘ pﬁímo na hlavní kom-

sly‰itelnosti v horních ãástech antického divadla.

kulturní nabídku nejen jihoãeského regionu. Bo-

poziãní ose zámecké zahrady. (Foto Václav Girsa, 2005)

huÏel oproti jin˘m pﬁírodním scénám v zahraniãí

Obr. 4. âesk˘ Krumlov, státní hrad a zámek, zámecká za-

Plenér krumlovské zahrady tak vyÏaduje jinou hla-

zÛstává multiplikaãní potenciál tohoto v˘jimeãné-

hrada. Tribuna otáãivého hledi‰tû s nástavbou technického

sovou techniku neÏli prostor uzavﬁeného divadla. Ta-

ho fenoménu nevyuÏit jak na místní a regionální,

bloku. (Foto Václav Girsa, 2007)

to skuteãnost je v dobû, kdy kvalita ﬁeãi na ãesk˘ch

tak i na celostátní úrovni.

Obr. 5. âesk˘ Krumlov, státní hrad a zámek, zámecká za-

jevi‰tích není dostateãnû vyÏadována a uÏívána, pro

hrada. Otáãivé hledi‰tû na pozadí hlavního prÛãelí leto-

ﬁadu nov˘ch hercÛ ãi hostÛ znaãn˘m problémem. Je
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Otáãivé hledi‰tû v zámecké zahradû v âeském

Poznámka: Autor je ﬁeditelem Jihoãeského diva-

tﬁeba vyplnit jej akcí vybízí herce oprostit své po-

Krumlovû je v˘znamn˘m a ojedinûl˘m pﬁírodním

dla. Zku‰enost s otáãiv˘m hledi‰tûm má od roku

stavy od drobnokresby. Hlavním prostﬁedkem

divadlem s originálním ﬁe‰ením a vyuÏíváním pro-

1980 jako manaÏer (umûleck˘ ‰éf ãinohry a ﬁedi-

jevi‰tní akce je zde naopak hlas. Tato skuteãnost

storu. V jeho „scénografické hotovosti“ lze spat-

tel, herec, reÏisér – Kráska a zvíﬁe, 2006).

nutí herce znaãnou ãást svého projevu orientovat

ﬁovat jisté omezení, které v‰ak znamená velk˘

ãelnû k divákovi. Dokonce je v tomto prostoru ne-

pﬁínos pro celkov˘ emotivní i estetick˘ záÏitek.

zbytné pouÏívat techniku ﬁeãi podobnû jako v an-

Princip otáãivého hledi‰tû, zasazeného do po

tickém amfiteátru. V pﬁípadû mluvení stranou,

staletí vytváﬁeného lesoparku, je velikou pﬁed-
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