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Právě se ti dostala do rukou encyklopedie 
živočichů pohybujích se v prostředí divadla. Jedná 
se o biosféru krajně nebezpečnou, o které má 
však mnoho lidí zkreslenou představu. Běžný 
pozorovatel (známý také jako "divák") uvidí jen 
povrch toho, co se v tomto složitém ekosystému 
skutečně děje. Doufám, že po přečtení této 
příručky si uvědomíš, že k tomu, co je posléze 
vidět na jevišti, přispívá mnohem větší množství 
lidí, než možná víš.

Předmluva
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Režisér
Jeden ze známějších tvorů, o kterých 
zde budeš číst. Při přípravě představení 
(není nám ještě zcela jasné, k čemu 
tento rituál slouží, ale je mezi Homo 
Sapiens velmi populární) se ujímá role 
vůdce. Zbytek smečky je mu podřízený. 
Každý dobrý režisér si ale nechává 
poradit, nesmí si však nechat podkopat 
svou autoritu. Musí mít o finálním 
produktu jasnou představu a dovést vše 
k dokonalosti. 

Dramaturg
Dostali jsme se na území možná méně známých, nebo 
alespoň méně pochopených tvorů. Běžným omylem 
totiž je, že si díla ke zpracování vždy vybírá sám 
režisér, což však (hlavně u větších divadelních 
ekosystémů) není pravda. Právě této role se ujímá 
dramaturg. Jedná se o někoho, kdo má velký 
divadlení a kulturní přehled. Má totiž za úkol sestavit, 
často dlouho dopředu, celý repertoár divadla. Obecně 
se ujímá organizace a podobných nezbytností.

neplésti s dramatikem (strana 5)

Herec
Spousta věcí je v divadle skrytá, jako 
mechanismus hodinek, ze kterých stačí 
vytáhnout jedno kolečko, aby se 
rozpadly. Herec je trochu jako ručičky 
těchto hodinek. Na rozdíl od většiny 
ostatních divadelních živočichů je vidět. 
Především jeho prostřednictvím je 
příběh vůbec předáván divákům. Herec 
se nebojí ukázat se a musí umět 
přesvědčivě ztvárnit roli, která je mu 
přidělena.

fig. 1; rozčílený režisér instruující vyděšené herce
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Dramatik
Už z pojmenování tohoto zajímavého, často uzavřeného tvora-snílka vyčteme, že 
bude míti co do činění se samotným dramatem - tedy dílem, které představení 
zpracovává. Je tomu opravdu tak, jedná se o spisovatele dramat, tedy samotného 
tvůrce díla, které uvidíme na jevišti. Do textu může dávat poznámky o své 
představě, jak by měl výstup vypadat (odborně „scénická poznámka“), ale speciálně 
v novějších inscenacích je často režiséři přehlížejí a volí zpracování vlastní. Dílo 
dobrých dramatiků je často zpracováváno i dlouho po jejich úmrtí. Bez díla ke 
zpracování by se celý ekosystém rozpadl. 

neplésti s dramaturgem (strana 4)

fig. 2; nejproslavenější z těchto tvorů se stal William Shakespeare, 
jehož přesná identita je stále diskutována
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Scénograf

Choreograf
To, jak se herci po jevišti přesunují, má většinou na starosti režisér. Jakmile se 
jedná o složitější pohyb (jako třeba tanec nebo šerm), přichází na řadu velmi 
specializovaný jedinec, choreograf. S herci spolupracuje na pohybu, který se posléze 
přenáší na jeviště a stává se součástí představení. Vymýšlí pohyby, které předají 
důležité informace - na diváka může často tanec působit výrazně emotivněji než řeč, 
proto není radno na choreografy zapomínat. 

Přesuňme se k vizuální stránce představení. Té se 
ujímá primárně právě scénograf, který má (jak již z 
názvu vyplývá) na starosti mimo jiné to, jak bude 
vypadat scéna. Proto blízce spolupracuje s režisém a 
má významný podíl na tom, co divák uvidí, i přesto, 
že při samotných představeních většinou není sám 
přítomen.

Kostýmní  
   výtvarník
Kromě scény však na prknech divadla uvidíme herce, 
kteří však bývají oděni do kostýmů. Ty se také 
nevynoří zčista jasna, ale musí je někdo navrhnout a 
to je právě kostýmní výtvarník. Co však takový 
výtvarník za úkol NEMÁ, je samotné dohlížení na 
kostýmy v průběhu představení (viz kapitola 
Garderobiér). Bývá tvor samotářský.

fig. 3; kostýmní návrh
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Maskér
Na vzhledu herců se podílí také maskér, který kromě extravagantího líčení a účesů 
obstarává také nasazování paruk a jiných pokryvů hlavy tak, aby držely. Nenechte se ale 
zmást přirozeně vypadajícím vzhledem herců - často mají i ti, co vypadají zcela 
nenamalovaně, alespoň vrstvu pudru, aby se v záři reflektorů neleskli.

Garderobiér
I na míru šité kostýmy se však obnosí. 
Proto je zde garderobiér, který musí 
mít o kostýmech představení přehled, 
průběžně je opravovat, upravovat a 
připravovat pro herce. Zároveň jedná-li 
se o kostým, do kterého se herec sám 
nezvládne nasoukat, je tu proto, aby 
mu pomohl. Musí být velmi zručný a 
poradit si i se sebesložitější látkou, aby 
si kostýmy zachovaly svou původní 
myšlenku.

Rekvizitář
Jak ví i divák, na jevišti nejsou jen 
kulisy a herci, ale také rekvizity, které 
herci používají. O ty se však (podobně 
jako o kostýmy graderobiér) musí 
někdo starat. Ve větších divadlech má 
rekvizitář vlastní brloh - takzvanou 
dílnu - kde samotné rekvizty často 
vznikají. Nezapomínejme, že mezi 
rekvizity patří též jídlo na scéně 
používané, takže rekvizitář musí zařídit 
i to. fig. 4; rekvizity v akci

fig. 5; herec soukající se do kostýmu bez 
pomoci garderobiéra
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Nápověda
Jak všichni víme, nikdo není dokonalý, a to ani herci. 
Stává se, že zapomenou text, a nechat je v  tom 
plavat není nejlepší nápad. Proto najdeme v 
ekosystému nenápadného tvorečka, žijícího v symbióze 
s herci, který jim v takovém případě nenápadně 
napovídá (tomuto jevu se také občas odborně říká 
"nahazování"). Někdy se kříží s inspicientem, který 
sedí blízko jeviště a může tak v případě potřeby 
zastat i tuto roli.

Zatímco výše zmíněný dramaturg organizuje věci 
týkající se celého divadla, inspicient je citlivý a 
pozorný tvor, který má v ekosystému roli organizátora 
specificky při představení. Musí vědět, co se má kdy 
kde dít i co se právě teď kde děje. S 
opoznámkovaným scénářem dohlíží na to, aby bylo 
vše připraveno a šlapalo jak má, a to od začátku až 
do konce představení. Často má k dispozici 
hlasatelský systém, jímž dává hercům po celém 
divadle včas vědět, že se mají připravit. Také  ho 
nesmí vyvést z míry jakýkoli problém, který snad 
během představení nastane, a musí ho umět vyřešit. 

Inspicient

fig. 6; inspicient 
rozdávající instrukce 

(malováno v době před 
hlasatelským 

systémem)
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Osvětlovač
Když režisér praví "Budiž světlo", přijde řada na osvětlovače. Ten (opět pod 
dohledem režiséra) vymýšlí, jak budou fungovat světla, která dokážou velmi silně 
pozměnit náladu představení. Někdy je potřeba i pohybovat se samotnými 
reflektory, což je také jejich specializace. Je obratný, protože se musí umět 
pohybovat i na lešeních, kde jsou reflektory zavěšené. Jinak ho většinou najdeme 
někde, kde má dobrý výhled na jeviště a odkud reflektory ovládá.

Zvukař

Kulisák
Scénograf sice navrhl, jak taková scéna bude vypadat, ale před každým 
představením je potřeba ji postavit, což dělá právě zástupce druhu kulisák. Kromě 
toho scénu během představení posunuje a přestavuje, proto je jedním z tvorů, které 
během zhasnutých světel můžete vidět rychle proběhnout (jedná se totiž o 
světloplachého tvora). Pohybují se ve smečkách.

Tam, kde se skrývá 
osvětlovač, často 
najdeme i zvukaře, 
který má na 
starosti  (překvapivě) 
ozvu-čení představení. 
Zatížení tohoto tvora 
se může velmi 
zásadně lišit od 
jednoho představení 
ke druhému, protože 
muzikál se o zvuk 
bude opírat více než 
činohra. Musí 
pochopitelně také 
zařídit, aby veškerá 
technika týkající se 
zvuku fungovala.

fig. 7; smečka divokých techniků/kulisáků (vědci se dodnes 
neshodují v interpretaci)




