LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

WORKSHOP PANTOMIMY POD VEDENÍM
ANNY KUKUCZKOVÉ 12.11.2016

Dne 12.11.2016 uspořádal literárně-dramatický obor (dále LDO) ZUŠ J. Kociana v Ústí nad
Orlicí workshop pantomimy, jehož vedení se ujala Anna Kukuczková. Tím se workshop zařadil
mezi mnohé workshopy, které již LDO uspořádal, a nebylo jich málo. Mohu například
jmenovat workshop jevištního pohybu pod vedením Evy Polzerové, workshop tvůrčího psaní
pod vedením Miroslava Jindry, workshop loutkoherectví pod vedením Maelane Auffray…ad.
Pantomimu není asi potřeba představovat, protože komukoli se řekne slovo „pantomima“,
představí si; „to předvádění bez mluvy“. My bychom mohli pantomimu jednoduše nazvat jako
„…divadelní akci beze slov, vyjádřenou stylizovanou gestikou, mimikou a dalšími pohyby lidského
těla.“1 Především je potřeba soustředit se na slovíčko stylizace, protože má v divadelní praxi
(především v rámci herectví) zásadní význam. Slovo stylizace bychom mohli vysvětlit jako
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nepřirozené, zato však přizpůsobené chování. Jednoduše bych tuto formulaci vysvětlil takto;
jedním ze základních výrazových prostředků herce je pohyb. V klasické činohře se herci
učí přirozenému, vlastnímu (mohu říci i osobitému) pohybu, ale ačkoli si vypomáhají slovem,
není nutné pohyb přehrávat (zvýrazňovat), tudíž ho stylizovat. Zato v pantomimě je pohyb
jediným výrazovým prostředkem mima. Mim musí využívat celkovou motoriku těla,
mimiku a především gesta. Pohyb se tedy stylizuje do nepřirozeného, zato však
„smysluplného“ výrazu, protože i divák ve dvacáté řadě musí daný pohyb vidět a především
mu porozumět. Pohyb jako takový se stává jediným komunikačním prostředkem mezi
mimem a divákem. Proto se často udává, že součástí pantomimy jsou prvky tance.
Účastníci workshopu si tedy
mohli vyzkoušet, jaké to je
„vyprávět“ pohybem. Vyzkoušeli
si, jak je důležité při herecké
tvorbě využívat veškeré své
dosud
nabyté
pohybové
dovednosti a jak samotný pohyb
vnímá nejenom divák, ale i
samotný interpret. Účastníci si
vyzkoušeli
základní
pantomimické
prvky,
jako
například pantomimickou chůzi,
otevírání
dveří,
uchopování
předmětů, práce s tíhou a se
sílou…ad.
Celkově workshop navštívilo dvacet účastníků a to nejen z řad
žáků, ale také z řad pedagogů ZUŠ a rodičů. Ačkoli jsou
workshopy
jednodenní
nebo
dvoudenní, je jejich základním cílem
pouze účastníky s danou divadelní
disciplínou seznámit. Jedná se
vlastně i o cíl LDO a to je; seznámit
děti s různorodostí a bohatostí
divadla a pokud možno se všemi
jeho složkami. V závěru bych chtěl
poděkovat všem účastníkům za
jejich píli a snahu, protože Anička
Kukuczková všechny velmi chválila.
Především patří veliká pochvala
Andělce
Venclové,
která
se
zúčastnila i dílny starších účastníků.
Andělka dostala od Aničky pochvalu
ze všech největší.
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