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Zdá se n]i. že se mu těch ]ubilei
sešlo nějak moc najednou, ale do
třetice všeho dobrého i zlého , . .

L]prostřed loir§kého Iéta, tedy
upIostřed 26. jihočeského divadel
niho lestivalu, uvítalo Jihočeské
divadlo mílióntého návštěvníka na
otáčivé_m hledišti v zámeckém pal
ku v ceském Klumlově. sláva to-
hoto svátečního okamžiku patřila
pierlevším Janu Frouzovi, píotože
to by] právě on, kdo těch milión
návštěvniků na točně,,odvozi]" bez
sebenenši nehody a k plné spo-
kDjenosti.

Je tedy ]an Frouz,,milionářem",
14, května oslaví své ýýzDaíflné ží
votni jllbileum a souČasně v tomto
Ioce tři desetiIetí věrných služeb
]ihočeskému divadlu.

]eho lodnou obcí jsou Modlešo-
vice na oklese stlakonice. svá klu-
}iovská léta pIožil v Čejeticích,
v rodině. ve které vyrůstalo pět
bIatlů. V tíživé atmosféře před
Váiečných 1et se vyuči] holičem,
ale pak ho čekala tŤi krutá pro-
tektol'átní léta,,totálního nasaze
ni" Ita pláci v Německu.

po osvobozeni se vrátil ke své-,
mu Ťemeslu, ale nezdá]o se mu
dosi chlapské, a tak uposlechl
,/ládní výzvu a přihIási] se jako
loblovolník ke sboru vnitřni strá-
je, Později íozvážel zboži do pío
le;en chemodro8y. až ý roce 7952
lastoupil do ]ihočeského divadla
lko řidič. A šoféři bývají u vše
o. nic se bez nich neobejde -tak se stalo, Že byl lan Frouz
toho, když vznikala toČna a ne-
'it, že se mu stane osudem ,,až
Denze". S humorem dnes vzpo-

míná na dobu nadšených začátků,
h]edání. technického vyIepšováni,
přechodu od ,,lidského pohonu"
k elektrickým motofům. zvětšová-
ní otáčivého hlediště i jeho este-
tízaci.

Dlouho se o otáčivém hledišti
v zámeckém parku v Českém
Krumlově řikalo. že ]e iediné své-
ho dluhu na Světě. Pak jsme se
dczvěděli o něčem podobném ve
finském Tampefe. Jan Frouz se
tam byl s Milanem Fridrichem po
dívat a s uspokojením moh] kon,
statovat. že se tam také točna točí,
ale zásluhou bítých 1etnich nocí
tanr nikdy nedokáŽi čarovat svět,
ty jako my v našich klumlovských
ve čerect].

Bohaté zkrršenosti. všetečná
hloubavost a ]áska k pláci na svě
řeném objektll se u lana Frouze
projevily také ve dvou zlepšova
cích návrzích: ten první se týkal
bezhlučného chodú točny při před-
stavení a ten dIuftý Zvětšení ka
pacity sed2del, ktelých l'e dnes
přesně osir set.

Po úspěšném čtvrtstoletí jiho-
českých divadelních festiva]ů si
dnes už neumíme představit ceský
Kl,umlov bez točny a točnu bez
]ana Frouze. Má také od loku 1970
pracovní smlouvou potvrzeno, Že
je mistrem otáčivého hlediště! Je
přitom milionářem, šedesátníkem
i třicátníkem. Přejeme mu hodně
zdraví a doblé nálady a výdrž
,,až ke dvoumilióntému návštěvní
kovi".

Jan Frouz

Fmu!,,,.,,,-
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sldečný, shovívavý úsměv a na-
dějný pohted do budoucnosti -to jsou podsnatné charakteristlcké
Iysy, patrné i na naŠem snÍEku
stále mladého divadelního archi-
tekta Joana Brehmse, nositele vr-
znamenání Za vyŤlikaiící práct.
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Divodelní oŤchitekt

Joan Brehms
nositel vyznomenóní
Zo vynikojící próci

Bylo n]i ,,dáno slovo", mám psát.
Ale když se už píše, nrělo by se
psát hodně zábavně, nebo alespoli
tIoohu moudře. oboje neumím, Vy-
znání - a především umělecké,
abych nekecal a psa1 pravdu, je
zodpovědná věc, Čím začít v té
předepsané stIučnosti?

lsem těžkopádný seveřanský sa-
motář; přátel nrá]o, ale dobrých;
do společnosii nechodim, nepři-
táhlo mne to. od školních let
patřilo nlé smýšIení a myšlení
nějak umění. Divadelnímu umění.
které vlastně sdružuje všechny
foŤmy uměleckého plojevu: lite.
IáIně - napsal jsem několik dla,
mat (ku štěstí nehlanýchJ, malo-
va] velká plátna, studoval pIojev
helecký i hudební. studoval his-
torii divadelní architektury a tech-
niky - prostě, chtě1 jsem umět
a znát všechno kolem divadla.
abych iednou ve §vém Ýla§tním di_
vadle mohl hlásat svůj poklokový
světový názol a mocným vlivem
divade]ního umění působit na pro-
hloubení a zdokonalení myšleDí
i chápání diváků. Taky jsem byl
rok ředitelem mého ochotnického
souboru. za ,,ubytovánÍ. stravu
a cestovné" do dalŠí štace puto,

va]i jsme po naší lotyšské zemi.
hIáli pokrokové divadio: ve svém
nacŠeném jinošství trhali kulisy
i holky, pili ,,valsts de8vins", pŤs
covali do roztihání těla a bvii
štastni.,.

To byly idealistické sny nlladé
ho adepta unění. Ale vydržely mu
přes padesát let neustálé divade]
ní činnosti, experimentů a novýcha nových pokusů.

Poznal jsem v praxi všechny di-
vadelní p.áce; byl jsem hlavně
scénosrafem, ale i dramatulgem,
helcem a .Iežisérem, seznámil
]'sefi se s jeviŠtní technikou a veš-
kerou prací zákulisí, stá]e ne,
únavně jsem hleda] noVou cestu
divadelního pIojevu; chtěl jsem
být samostatným spolutvůrcem
představení a jeho dopadu jako
E, F. Burian, Piscator, Werich. W,
Sinclaire, Reinhaldt a jiní, s ni-
miž jsem piišel do styku.

Mám na konci své dlouhé ces
ty něco o své p|áci a směrech
pověděi? Vždyt všechno mé ,,scé-
nické uměni" bylo přes těch pa-
desát let vystavováno při každém
divadelním pŤedstavení, různě ve
světě, z toho pies třicet roků
v Jihočeském divalle, bylo kriti
zováno, přijato nebo nepřijato -by] jsem Ťadový divadelní výtval,
nik, který má za sebou stovky
a stovky scénických výpIav. Prv-
ní bylo Weedekindovo,,Plobuzeni
jara" v Komornim divadte v Lů-
becku v plosinci 1927, pos]edni
scenérii jsem jeŠtě neuděIal ...

Divadlo je umění velice siIné
a působivé, ale tské velice plcha-

ťé. Zanechá-ii ta či ona hra. ta
či ona hel,ec\á scéna v divákovi
silný a po ]éta nezapomínaný do
jenr a zážitek. j9 to odněna bla-
žiý á.

své vlas'ní divadlo jsem nikdy
od těch posrudentských let nemě].
Ale vždycky jseln u]ilovně h]eda]
nové divade]ní foamy. a někteIé
realiZova]. k čenluž mně dalooIá
vě Iihočeské divad]o mnoho k;ás-
nýclr nrcžnosií: prvnjm otáč'výln
hledištěm r, Českém Krunlově;1-
činaje i1958 _ Iež. o. Haas -zi.acena iVář] jako jednim Z ne]
d ůležitějsLch r€a] LzoVa nyL h pokL]
sů; předcházeto tomu dlouho před-
tím předstdveni ,,Lysistlaty" na
schodišti před českobudějovickou
sokolovnou í1947 - rež_ K_ Kon-
staniin] a inscenace v prostoru
před starou solnicí [1948], dále
kruhové divadlo v zahradě domi
nikán3kého klášte.a [1965 - fež.
Zd. Mika - Vera Lukášovál kv
vac]love divad]o na nádvoři í;raáll
Kar]štejna í1968 - Iež. J. císař _
Noc na Ka!ištejně ). barokní zá-
mecké divadlo v Č_ KlumloVě
[1964 lež. o. Haas - Rossini-
ho ,,si8nor Kaltáč"] a v r. 1975
pIojekt polydimenzionálního Ciiva
delního Zaiízenl pro Mexjko. Do.
kračovaní myslenky arch. W- G;o
piuse, mé}to někdejšího učitete.
s nímž jsenl mnoho o divadle dis
kutova]

A konečně pokus a lea]izace
otáčivého h]ediště i v uzavřeném
dlVadelním prostoru, pod jednou
střechou na ndšem jevišti sta:éhn
divadla í1977 _ reŽ. M. Friarict

,,Lofter" ], cnes tzv. ,,stualiové

scény", kteIou jsem navrhoval,Ve všech pokusech a htedání
jsem celý život vytrvale usiloval
o překonáDí onezujicího kukátko-
vého baaoknLho rárnecku o Dri
hIižen] se k novémU jednotnénlU
divade] n] mu pfostoru. o Drohlt)rl.
bení Vztahu divak-herec. o Die-
konán] rozdéleného Dlostolu i v;tahu iak. dby odpovlda] našen1u
dnešnimu vícedimenzionálnínruvi-
dění, slyšení a chápáni života. Ne,
ZáleŽr nd tom, obklopU]eme-ll ia-ko diváci de]. nebo se iako diváci
staneme stiedem dějišté; neirt€o divadlo t]uzívnl nebo zcela ob-
nažene, zá]eži jen a jen na tom.aby každé divadIo byio blizké.
pravdiÝé, §rozumitelné a dnešni!

co je zatím opomijeno, ale coje v první řadě třeba k tomU ie
předpokIac]em úzká snolunráie
hlaÝního tvŮrčího pracovniho tj-
mu divadla, kteťý vyivářl nov;.
samostatné. umělecké dílo!

Zaprvé dramatuI8a - ini
ciátora nlyšlenky a záměru. za-dluhé režiséfa _ realizátora
inscenace, zaiřetí sc énic k é h ovýtvarníka _ alchitekta dŤa-
matického pIostoŤu.

Ti všichni společně jsou tvůŤcj
dila, jejich úzká spolupláce bv seměla vždycky vzájemně pIohlu-
bovat. Všichni tito tvůŤci iD§cena-
ce musí vědět, ploč hlu uváděií
a jaký dopad na obecenstvo chtě-
]í docílitI To musj být jasné pře-
devšjm dramatul8ovi; jak to U-
skUteČnit a realizovat, je výs]ed-
nou prací režiséra, k níž se těsně
druží tvůrce dŤamatického Drosto-ru, scénický výtvaInik-aróhitekt.

Touto společnou a hlubokou
tvŮfČí prací s hercem V alaném
pIostoIu vzniká pak předsiaveni.
ktelé dostává směr a záměr i do,
pad k divákovi.

To ]'e nré vyznání.
světem jsem nepohnu] - ale

Všechno mé úslli pstrl1o VždvckV
predeVšim nUVé diVade]nl IoImě.ktera h]edá i žádá i vvtváii ne
příběh, ale obsah! zamÝal!m-li seve svém tIictvrtěsto]etj nad tIn].
co jsen Všechno chiěl a co iscnr
ž toho mohI LlskLlteónLt. zdá só mi,
že ie toho ještě pri]is má]o.

v celénr světě však loste řada
nl]ad ých, nadsenych divadelniků,
kteii h]edair, zkou5eji a Ťazi nnvc
cesty, někdy mylné. ale Znovu aznovu zkoušeji a pokoušejí se
o nová řešení a uskutečnění ivÝch
dnešních představ vvtvoření .]Ívá_
delního umeni. snai l iá lsenl
něčiLn přispěl k tornu. co-se'rr'7-
vine dáI...

A stáie pracuii, konce nemůže
by1, dokud žijL a mohu prefuVšlet-
stále i ]á h]edá cestu dá] kll-
předu.

každý tvůrčl čjn je žlvotnifi
usPokojenim, jako leňo neihlub-
ší smys] a obsah,
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