
WORKSHOP POHYBOVÉHO 

DIVADLA 

PAVOLA SERIŠE 

SE ZAMĚŘENÍM NA KLAUNSKOU 

TVORBU 

Ve dnech 2. 3. a 3. 3. 2019 se na půdě Základní umělecké školy 

Jaroslava Kociana (dále jen ZUŠ) a Malé scény (dále jen MS) 

uskutečnil projekt nazvaný Divadelní workshop Pavola Seriše 

pro děti, mládež a širokou veřejnost s propojením divadelního představení v Malé Scéně v Ústí nad 

Orlicí. Jak již z názvu vyplývá, projekt byl rozdělen na dvě části, na herecký workshop a na 

představení. Dvoudenní herecký workshop se zaměřením na fyzické divadlo a autorské (osobité) 

herectví se konal v tanečním sále ZUŠ. Opíral se o dvě hlavní linie: fyzické divadlo (současné 

umění pohybu, dramaturgie scénického pohybu, tvorba s předměty), autorské herectví (divadelní 

improvizace, herecká tvorba, dialogické jednání). Tyto linie společně koordinovaly a směřovaly ke 

scénické tvorbě. Hlavní náplní workshopu byla jednotlivá pohybová cvičení, která jsou základními 

kameny v poznání svého těla a v osvojení základních pohybových dovedností, vedoucí k herecké 

tvorbě (konkrétně k fyzickému divadlu). Tato cvičení se také zaměřovala na tvůrčí a interpretační 

dovednosti herce, založených na pohybu. Za příklad nám může sloužit cvičení, ve kterém účastníci 

pouze pohybem tvoří 

malé dítě, poté zvíře a 

na závěr jakýkoli (i 

fiktivní) stroj. V prvé 

řadě účastníci 

pracovali individuálně 

a hledali možná řešení 

a provedení zadaného 

úkolu, poté si 

navzájem své výtvory 

přehráli a zhodnotili a 

v závěru cvičení se 

posunuli až na hranici 

svých možností, kdy se 

měli v prostoru setkat a 

společně improvizovat 

a hledat (možný) 

konflikt, který by 

vyústil v dramatickou 

situaci. Dále cvičení směřovala k aktivizaci těla za pomoci různé charakteristické chůze, ke 

koordinaci různých částí těla ve chvíli, kdy měli vstát ze země s pocitem, že je někdo drží za ruce a 

za nohy, k syntéze výrazových prostředků ve chvíli, kdy celým tělem vytvářeli již konkrétní 

postavy v konkrétních situacích a okolnostech. Vzhledem k času šlo samozřejmě pouze o 

„ochutnávku“ tohoto typu divadla. Workshop měl přiblížit účastníkům další oblast divadla a jeho 

obrovskou šíři, kterou musí herec při své práci (tvorbě) zvládat. Celkově se workshopu zúčastnilo 

čtyřicet čtyři účastníků z řad dětí, mládeže a široké veřejnosti nejenom z Ústí nad Orlicí, ale také 



z přilehlých oblastí např. z Hnátnice a Chocně. Účastníci byli rozděleni do tří skupin a byla jim 

celkově vymezena časová dotace deseti hodin.  

Na pohybový workshop posléze 

navazovalo představení „Ze Zoo“ 

v podání lektora workshopu Pavola 

Seriše. Účastníci workshopu tak měli 

ojedinělou možnost vidět v 

představení možný výsledek jejich 

snahy, pokud by se této oblasti 

divadla věnovali několik let. Podle 

Pavola Seriše celkově sedm. Jednalo 

se o energickou pohybovou komedii 

jednoho herce z prostředí zoologické 

zahrady. Premiéru měla tato inscenace 

23. 11. 2012 v Kině Hvězda v 

Trenčíně. Hra spojuje divadlo, 

pantomimu, absurdní humor, stand-up comedy a tanec. Bez použití rekvizit počítala tato pestrá 

plejáda komických charakterů a zvířat s aktivní představivostí diváka. Účastníci workshopu i diváci 

měli možnost sledovat také velmi důležitou komunikaci s publikem, která plynula z improvizace. 

Publikum se na několik málo chvil stalo jeho partnerem a spoluhráčem. Např. když diváci měli 

údivem reagovat na několik málo vět a svůj údiv měli jakkoli stupňovat. V závěru představení si 

mohli účastníci workshopu, kteří představení zhlédli, utvořit celkový obraz o tom, co pohybové 

(fyzické) divadlo obnáší a především, co přináší nejenom samotnému aktérovi, ale i divákovi, který 

může celkově dílo nezaujatě posoudit. Představení nakonec zhlédlo v MS devadesát diváků, což 

poukázalo na to, že one man show má i v Ústí nad Orlicí své místo. 

V neděli, kdy projekt skončil, jsem si mohl oddechnout, že vše dobře dopadlo a že i samotný Pavol 

Seriš si celou akci v Ústí nad Orlicí pochvaloval. A doufám, že i účastníci workshopu a diváci, kteří 

zhlédli představení Ze Zoo, si celou akci užili a že jim projekt (přece jen) něco přinesl, i třeba jen 

úsměv na tváři.  

V neposlední řadě ještě 

několik málo slov o 

Pavolu Serišovi. 

Vystudoval anglický a 

norský jazyk na 

Filozofické fakultě 

Masarykovy 

univerzity, potom 

absolvoval ateliér 

Klaunské scénické a 

filmové tvorby na 

Divadelní fakultě 

JAMU. Věnuje se 

autorskému divadlu 

jako dramatik a herec, 

se svými hrami 

(Chutilo vám, páni?, 

Zo ZOO, Autor a další) pravidelně vystupuje v SR, ČR a v zahraničí. Ve své tvorbě kombinuje 

pohybové divadlo, stand-up comedy, pantomimu, absurdní humor či tanec. 



S pohybovou komedií jednoho herce „Chutilo vám, páni?“ získal Cenu Sofia Amendolea na Roma 

Teatro Festivalu 2014 v Římě a Cenu za nejlepší herecký výkon na FITUA festivalu 2015 v 

Agadiru v Maroku. V roce 2014 dostal i Poctu Objev roku na festivalu alternativního umění ...příští 

vlna/next wave... v Praze. Za svou hru Nezamestnaní získal čestné uznání v soutěži o Cenu Evalda 

Schorma za rok 2013 a jeho hra Kto je tu navyše? se umístila ve finále Ceny Evalda Schorma za rok 

2014. 

Vzhledem k velmi kladnému ohlasu nejenom z řad účastníků workshopu, ale také z řad diváků (i 

těch, kteří přišli pouze zhlédnout představení), uvažuji o uspořádání obdobného workshopu, (opět 

pod vedením Pavola Seriše), tentokrát určenému pouze dospělým a spojeného opět s představením 

„Při kase“.  

Dovolte mi v závěru poděkovat městu Ústí nad Orlicí za finanční podporu tohoto projektu. 

  


