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Yoriczek

Inscenační principy laterny magiky principy laterny magiky laterny magiky 
a polyekranu v „královopolské later-
ně magice“
Těžko nalezneme v dějinách české diva-
delní kultury po druhé světové válce 
takovou událost, jakou se stalo uvede-
ní Laterny na bruselské výstavě EXPO 
58 a následně v Praze roku 1959.� Pro-
gram s názvem EXPO 58, označený 
jako „Revue ve 24 obrazech, kombinu-
jící film, balet a hudbu s filmovou pro-
jekcí a interpretací na scéně“ (Janeček, (Janeček, 
Kubišta, 2006: 370), veřejnost nejenveřejnost nejen 
uchvátil, ale byl uvítán i pro svou nová-
torskou uměleckou formou (Sch, 1959). 
Vedle umělecké inovace přinesl úspěch 
celé výstavy a především Laterny magi-
ky lidově demoratickému státu, kde 
tzv. doba tání proměňovala společen-

 1  Premiéra programu EXPO 58 se uskutečnila 
26. 5. 1958, poslední představení v Bruselu 
proběhlo 18. 10. 1958. Obnovený brusel-
ský program Laterny magiky – v té době 
již Výzkumné scény pražského Národního 
divadla – byl k vidění v přebudovaném kině 
Moskva v pražském paláci Adria od 9. května 
1959.

ské poměry jen pozvolna, mezinárod-
ní pozornost a prestiž, státnímu hospo-
dářství zase značnou sumu peněz (Nolč, (Nolč,(Nolč, 
1968). 
Revuální pásmo, koncipované umělec-
kým šéfem a režisérem Laterny magiky 
Alfrédem Radokem a technicky2 domyš-
lené architektem a scénografem Jose-
fem Svobodou, ohromilo návštěvníky 
československého pavilonu především 
unikátním spojením filmové a jevišt-
ní akce v rámci jednotného scénického 
díla. Mezi další úspěšné produkce pat-
řil polyekranový program.3 Pražské jaro 

 2  Technický princip laterny magiky v souvis-
losti s vlastním systémem Theatergraphu cha-
rakterizoval Miroslav Kouřil (dle Koutský, 
Kozel, Smetana, Svoboda, 1981: 51) jako 
„divadlo se statickou, avšak převažující filmo-
vou projekcí, dramaticky souvisle včleněnou 
do režijně-scénografické kompozice, využíva-
jící dvou nových objevů: filmového systému 
polyekranu a průchozí panoramy, umožňující 
synchronní akci herce a filmového ekranu, vní-
manou současně. Kromě těchto dvou nových 
objevů je použit objev průhledné promítací 
plochy, zveřejněné v Theatergraphu: je to také 
podle mého soudu jediná závislost tohoto typu 
světelného divadla na typu předchozím; ve 
všem ostatním, včetně využití staršího objevu, 
jde o nový tvůrčí čin…Souvisí s dvacetiletým 
vývojem techniky, která od roku 1936 prodě-
lala obrazově, uměleckotechnicky i ve zvuku 
velký převrat. Úplné novum je objev, umož-
ňující současnou akci herce a filmu, polyek-
ranové zdvojení a znásobení herecké postavy 
a trik, při němž živý herec vystoupí z filmové 
kompozice na zadní panoramě (široké promí-
tací plátno)“.

 3  Zatímco Laterně magice se věnuje poměrně 
trvalá pozornost (viz Grossman, 1961, Svobo-
da, 1968; Svoboda, 1968; Klivar, 1970; Havel, 
1999; Havránek, 2002; Stehlíková, 2007), 
polyekranu je věnováno jen několik dílčích 
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režiséra Emila Radoka a Josefa Svobody, 
užívající systému,4 simultánní projekce 
na více pláten (ekranů) doprovázených 
stereofonickým zvukovým záznamem. 
Zatímco polyekran pracuje jen s archi-
tektonickým scénováním projekčních 
pláten, resp. pohyblivého obrazu v pro-
storu, laterna magika rozšiřuje princip 
simultánní projekce o scénickou akci ži-
vého aktéra. Přestože technický systém 
polyekranové projekce byl integrován 
v principu laterny magiky, nadále hovo-
řím o dvou autonomních, i když propo-
jených fenoménech. Předpokládám, že 
principy laterny magiky a polyekranu 
se natolik rozšířily, že musely ovlivnit 
dobovou inscenační praxi, ale také širo-
ké spektrum české divadelní kultury při-
nejmenším počátku šedesátých let dva-
cátého století.5

Český divák byl s novými principy pří-
mo seznámen již během uvedení Later-
ny v Bruselu a dokonce před vznikem 
samostatného divadla Laterna magika 

studií či kapitol (viz Jireš, 1959; Klivar, 1970; 
Havránek, 2002). K popisu programu EXPO 
58 odkazuji na stať Miroslava Nýdla (1968). 
Nástin rozšíření užití filmových projekcí na 
pražských scénách po uvedení Laterny magi-
ky nabízí seminární práce Milana Černého 
(2003).

 4  Technický systém se stal obchodní značkou 
ČSR, resp. Laterny magiky. Systém byl regis-
trován pod mezinárodním registračním číslem 
213 948 a československým registračním čís-
lem 153 604 (Polyecran, 1958).

 5  Překládaný text vychází z mé bakalářské diplo-
mové práce, ve které jsem se zabýval vlivem 
a užitím principů laterny magiky a polyekranu 
v Brně v šedesátých letech 20. století, a na kte-
rou v několika místech textu také odkazuji (viz 
Bernátek, 2008).

v Praze.6 Československá premiéra prin-
cipu polyekranu se uskutečnila v Závod-
ním klubu Královopolské strojírny n. p.7 
(dále ZK KSB). Zde byl dne 17.6.1958Zde byl dne 17. 6. 1958 
uveden reportážní pořad Bilance světa za 
svět lidštější – Brusel Expo – 58. Režisér 
a vedoucí ZK KSB Otakar Blažek využil 
simultánní diapozitivní a filmové projek-
ce na třech plátnech k inscenaci dojmů 
spisovatele Vladimíra Mikuláška z bru-
selského EXPO 58. Sám Blažek výsta-
vu nikdy nenavštívil a mohl vycházet 
zejména z informací zprostředkovaný-
mi dobovými médii či Mikuláškem. Zato 
mohl zužitkovat své zkušenosti s fil-
mem8 i režií programů Divadla hudby 
v ZK KSB.
Dvouhodinový pořad brněnskému divá-
kovi podrobně představil českosloven-
ský, sovětský a americký pavilon na 
EXPO 58 a zběžně pavilony ostatních 
zemí. Scénu (obr. 1) vytvořilo propa-
gační oddělení KSB podle návrhu Karla 
Ambra. Výtvarník umístil na jeviště dva 
praktikábly s křesly a stolky pro Miku-
láška a komentátorku Elišku Blažkovou. 
Ta komentovala záběry EXPO promíta-

 6  Polyekran Pražské jaro byl v Praze k vidění 
počátkem roku 1959 na Slovanském ostrově 
v rámci výstavy Umění bojují. Divadlo Later-
na magika zahájilo provoz v Praze 9. 5. 1959. 

 7  Klub sídlil v budově na Palackého třídě 57, 
dnes obchodním domě.

 8  Z Blažkových filmových realizací jmenujme 
reportáž o brněnských strojírenských výsta-
vách (přibližně 1955), film z dětského tábo-
ra ZK Duha nad Táborem (1955) a natáčení 
výstavy 70 let Královopolské strojírny (1959) 
(2008a). Otakar Blažek – Brenten poněkud 
nejasně figuruje i při vzniku prvního kresle-
ného českého filmu Svatba v korálovém moři 
(Malý, 2008a). 
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Bilance světa za svět lidštější – Brusel Expo – 58 
(Vladimír Mikulášek, Eliška Blažková), Fotogra-
fie otištěna v Směr: závodní časopis zaměstnanců 
Královopolské strojírny v Brně, 1958. roč. 9., č. 

29., s. 4.

né na tři nepravidelné obdélníkové plo-
chy. Scénografii prostoru dále utvářely 
nasvícené dekorační šály, doplněné pěti-
cípou hvězdou a nápisem názvu progra-
mu. Obsah představení přibližuje část 
scénáře, otištěná v závodním časopise 
KSB Směr („Československá premié-
ra v Závodním klubu“, 1958: 4): „Jsme 
v Bruselu, uprostřed století, na křižovat-
ce, kde se proťala úsilí národů v ohnisko 
světové výstavy. Všechny krásy i všech-
ny paradoxy světa jako by si zde daly 
dostaveníčko. Jako by se zde synchron-
ně ukazovaly v týž okamžik všech-
ny možnosti nádherného soužití lidstva 
i nejčernější perspektivy jeho zkázy, 
podobné stejně gotickým vizím Hiero-
nyma Bosche jako surrealistickým šílen-
stvím Salvatora Dalího. V tomto svá-
ru a protínání filosofií, sil, rytmů, tvarů, 
dějů, barev a světel, politických explo-
sí, vědeckých výšin i mravních propas-
tí, zapletených v jedno obrovité klubko, 
v kakofonii jejich zvuků jsou však záro-
veň přítomny všechny její harmonie. Ze 
změti zde krystalisuje pro pozorné oči 

veliký řád budoucnosti: jeho světelné 
dráhy už kreslí majestátním pohybem ve 
vesmíru třetí družice. Je ve své dokona-
losti podobná přírodě…“
Československou premiéru9 polyekranu 
provázely technické problémy s nedo-
statečnou synchronizací složek. Ale prv-
ní repríza dopadla podle dobového tis-
ku úspěšně a představení se dočkalo pěti 
opakování před plným sálem („Česko-
slovenská premiéra v Závodním klubu“, 
1958:4). Příčinou technických obtíží 
bylo špatné umístění technické kabiny, 
ze které Blažek sám ovládal obraz i zvuk 
v sále. Z okna, umístěného na vnitř-
ní straně jeviště, šlo scénickou akci sle-
dovat pouze z profilu a obraz na ekra-
nech nemohl být vidět (Malý, 2008a). (Malý, 2008a).. 
Navíc výhledu zabraňovaly boční jevišt-
ní šály. Realizaci programu ztěžoval 
provoz sálu ZK KSB, sloužící i k dal-
ším aktivitám, jeho provoz popisuje teh-
dejší technik Jiří Malý: „My jsme muse-
li tři plochy a k nim patřičnou výzdobu 
pro každé představení vždy znovu insta-
lovat a po projekci každý den odstraňo-
vat. Pověsit na jeviště promítací plátno, 
i když to nemá pravidelný tvar obdélní-
ku, (jeho tvar je dán paprsky projekce), 
aby se paprsky přesně trefovaly, to je ješ-
tě to jednodušší, ale umístit v sále, kde 
nejsou balkony, diaprojektor, to byl pro-
blém. Ale mnohem složitější bylo insta-
lování filmového projektoru. Ten musel 

 9  Národní technické muzeum si z těchto důvo-
dů od ZK vyžádalo plakáty, fotografie a dal-
ší dokumentaci („Československá premiéra 
v závodním klubu, 1958:4). Z důvodu dlou-
hodobé rekonstrukce Národního technického 
muzea nemohla být dokumentace zohledněna 
při výzkumu.
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být nejen zamaskován, ale hlavně izo-
lován tak, aby jeho hluk, a ten je znač-
ný, nerušil diváky. Proto byl jeden v sále 
instalovaný projektor uložen v dřevěné 
bedýnce, která byla zabalena do starých 
dek (muselo se počítat i s možností pře-
hřátí). A samozřejmě u každého apará-
tu seděl promítač a ten také nesměl být 
viděn, aby nerušil. K tomu účelu byly 
kolem promítačů postaveny zástěny“ 
(Malý, 2008c:4).
Ani nevyhovující technické podmínky 
neodradily Otakara Blažka od scénic-
kých experimentů s projekcí. Po úspěš-
né zkoušce technického systému later-
ny magiky v prosinci 1958 na MeČSP 
(Blažek, 1959), mělo dojít k jeho apli-
kaci v rámci Krajské konference Odbo-
rového svazu pracovníků ve strojíren-
ství 17. 1. 1959 ve velkém sále závodního 
klubu10 Závodů Jana Švermy. Blažek pro 
účastníky konference přichystal pořad 
nazvaný Z vlastních zásob… anebo Dnes 
večer vám to naneseme… (Blažek, 1959). 
Tříhodinové pásmo nabízelo: „boha-
tý rejstřík 12 oborů lidové tvořivosti 
v našem závodním klubu […] vystoupí 
soubor Jánošík s ukázkami z uměleckého 
zájezdu do Sovětského svazu v minulém 
roce, velký estrádní a jazzový orchestr, 
ve varietním pořadu moderní manipulá-
toři, duo Jenda a Dáša, klaun Jaroušek, 
dále jednotlivci ve veselých satirických 
scénkách, v uměleckém čtení, přednesu 
a recitaci a další“ (Blažek, 1959).
Jmenované atrakce spojoval inscenač-
ní princip laterny magiky pomocí něko-
likanásobných filmových a diapozitiv-
ních projekcí, světelné mixáže, živého 

 10  Tehdy stojícího na adrese Marxova (dnešní 
Spolková).

a reprodukovaného slova s průvodními 
texty herce Lubomíra Černíka (1959). 
Večerem spolu s Černíkem provázela 
opět Eliška Blažková. Celek Blažek ini-
cioval jako „satiru, kritizující nedostat-
ky jednotlivých strojírenských závodů 
v Brněnském kraji“ (Blažek, 1959).
Blažkův program začíná komickým 
výstupem moderátorů: „Přišla konferen-
ciérka Eliška Blažková a vytočila čís-
lo telefonu. Posluchači z reprodukto-
rů uslyšeli bzučivý vyvolávací tón a pak 
se ozvalo: ,Zde Černík!‘ Zároveň s tím-
to hlasem se na plátně objevil obraz 
známého brněnského komika a diva-
delního herce Lubomíra Černíka, s tele-
fonním sluchátkem u ucha. ,Jsem na kon-
ferenci drahoušku a chybíš mi tu, co je 
s tebou?…‘ A teď následoval vtipný dia-
log mezi živou konferenciérkou a dru-
hým konferenciérem na plátně” Potom se 
vystřídali. Živý Černík a na plátně zase 
konferenciérka“ (Fišer, 1959).
Revuální forma a úvod programu připo-
mene bruselský program Laterny magiky 
Alfréda Radoka EXPO 58.Ten také začí-
ná scénou čekání: po konferenciérce se 
ptají její filmové obrazy, zatímco divák 
postupně sleduje její přípravy v zákuli-
sí na dalším projekčním plátně. Poté se 
ekran rozdělí, obraz vystřídá živá konfe-
renciérka a inscenovaný simultánní roz-
hovor mezi oběma obrazy se dále rozví-
jí spolu se skutečnou osobou (Grossman, 
1968:74). Tato scéna patří k nejznáměj-
ším a nejčastěji reprodukovaným výje-
vům z bruselského programu Laterny 
magiky. 
Dnes můžeme již těžko odhadnout, zda 
Blažek jen kopíroval Radokův trik nebo 
do jaké míry jej publikum recipova-
lo jako vtipnou aluzi na tehdejší senza-
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ci. 11 Taková byla také Exponáta vedou-
cího propagace ČKD Slaný Ladislava 
Kochánka, který pomocí principu laterny 
magiky prezentoval výrobky své firmy 
na Mezinárodním strojírenském veletrhu 
v Brně 1960. V malém pavilonu s kapa-
citou sedmdesát míst, umístěném za vla-
kovou soustavou Strojexportu, instaloval 
sedm projekčních ploch. Dvacetiminuto-
vé představení Exponáta desetkrát den-
ně presentovalo firemní rypadla a hydro-
technická zařízení, která byla příliš velká 
pro vystavení na brněnském veletrhu 
(Knobloch, 1960). Záběry ukazovaly uži-
tí výrobků ze Slaného v Súdánu, v Guine-
ji i v Československu. Snímky doplňova-
ly „svým příjemným zjevem” (Knobloch, 
1960) studentky JAMU M. Světlíko-
vá a L. Slancová. Diváky uváděla Zuza-
na Deutschová. Kochánkův nápad se čás-
tečně navrátil k původním vizím Alfréda 
Radoka o realizaci bruselského pavilo-
nu scénováním předmětů prostřednictvím 
kinetiky a projekce (Grym, 1967:29).

V dalším programu Aby hřála vzpomín-
ka dnes (21. 4. 1959) Blažek opustil for-
mu zábavné revue a sestavil scénické pás-
mo o životě a díle V. I. Lenina v provedení 

 11  S diváckou znalostí již ovšem počítal o necelá 
tři léta později J. R. Pick v inscenaci Divadla 
Paravan své aktovky Cabourkiáda (premi-
éra 15. 12. 1962 v Redutě na Národní třídě, 
Praha). Pick scénu s konferenciérkou přímo 
parodoval: na scéně sice vystoupil komentá-
tor s herci držícími šest projekčních pláten, na 
ty se ale nic nepromítalo (Bošek, Kincl, Pick, 
1963:47). Obraz napodobovaného propagač-
ního filmu Keramická tvorba v úzkém sepjetí 
s životem na šesti plátnech, suplovat bohatý 
literární komentář a divákova představivost 
(Perůtková, 2008:44).

systémem Laterna magika (1959). Pásmo 
bylo součástí Blažkem komponovaného 
a režírovaného programu pro slavnostní 
večer k výročí 89. Leninových narozenin 
a 40 letem Komunistické internacionály. 
Po úvodní československé a ruské státní 
hymně spolu s Internacionálou slavnost 
zahájily proslovy funkcionářů. Následoval 
ústřední bod večera – pásmo laterny magi-
ky. Třetí část programu tvořilo vystoupení 
souboru lidových tanců Jánošík pod vede-
ním Tibora Hlbočana. Dochovaná foto-Dochovaná foto-
grafie (obr. 2) ukazuje symboliku projek-
cí: „Vlevo je minulost, uprostřed Lenin, 
pod ním herec. Jen se tam nakrátko mihl, 
jako symbol. Projekce na zeměkouli na-
pravo symbolizovala nový život. Promít-
ly se snad jen diapozitivy, na scéně je 
vidět herec Mirek Smutný. Za tento pro-
gram jsme byli pochváleni Ministerstvem 
průmyslu“ (Malý, 2008b).
Vidíme mladé herce, pravděpodobně 
v roli vypravěčů. V pozadí se za šálou 
zjevuje postava Lenina s typicky 
vztyčenou hlavou vzhůru. Výjev kore-
spondoval se středovou projekcí s foto-
grafií řečnícího Lenina. Pravá krajní pro-
jekce malby Ilji Repina Burlaci na Volze 
(1870–73) byla dostatečně výmluvným 
obrazem „minulosti“. Smějící se dítě na 
ploše Země na prvé straně evokuje op-
timistický obraz celosvětového míru 
a obrody života. ProgramProgram Aby hřála 
vzpomínka dnes by se dal hodnotit jako 
ideologický kýč. Tomu by nasvědčovala 
i estetická transparentnost užitých prvků 
a afirmace ikonických kulturních artefak-
tů komunistické ideologie (známý Repi-
nův obraz s tématem útlaku, Lenin repre-
zentovaný s bradkou a hlavou zdviženou 
vzhůru, dítě jako obraz nového počátku), 
předpokládané neumětelské převzetí sty-
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legmatu simultánní projekce a interakce 
člověk – promítaný obraz i celková sty-
lová nejednotnost (recitace, stylizova-
ná postava, projekce obrazu a fotografie, 
prázdná scéna i dekorace závěsy). 
 
Královopolští inscenátoři se historic-
kým námětem vrátili k prvnímu pro-
gramu Bilance světa za svět lidštější – 
EXPO 58. Aktuální události Leninových 
narozenin využili k symbolické výpově-
di o současnosti a vedle konferenciérů 
a vypravěčů začali vytvářet i stylizované 
herecké postavy. Na rozdíl od druhé pro-
dukce Z vlastních zásob zde Blažek later-
nou magikou nespojil řadu různorodých 
výstupů, ale snažil se vytvořit tématic-
ky jednotnou inscenaci. Postupně vznik-
la Malá výzkumná scéna při Závodním 
klubu (Rýdlo, 1960). Soubor se spoluSoubor se spolu 
s členy ZK KSB skládal z herců Divad-
la Julia Fučíka, ochotnického souboru 
Josefa Skřivana a v případě jedné osoby 
i z Loutkového divadla Radost (Rýdlo, 
1960). Za dobu své existence dokázala 
Malá výzkumná scéna připravit jen jednu 
inscenaci. Po dvakrát odkládané premiéře 
se veřejnosti jako doplněk probíhajícího 
mezinárodního strojírenského veletrhu12 
představila 19. září 1960 uvedením dra-
matizace povídek Raye Bradburyho 
Výlet na milion let. 
Vedle autora dramatizace a režiséra Ota-
kara Blažka se na vzniku inscenace podí-

 12  V rámci Mezinárodního strojírenského vele-
trhu v Brně roku 1960 (10. – 24. září) byl 
realizován i polyekran Od protektorátu k pěti-
letkám (Knobloch, 1960) a zméněný propa-
gační program na principu laterny magiky 
Exponáta ČKD Slaný (viz Bernátek, 2008:16 
– 18).

lel scénograf Antonín Vorel, hudbu složil 
a na elektronické varhany nahrál Ota 
Čermák a mezi účinkujícími se objevi-
lo i jméno prof. Rudolfa Waltera v roli 
Párkaře na Marsu Sama Parkinse a v hla-
sové nahrávce symbolické postavy času 
„Času“. Z několika dochovaných recen-
zí si těžko domyslíme podobu dramatiza-
ce. Známy jsou jen jména postav ztvár-
něných Waltrem. Blažek kompiloval 
z Bradburyho povídkové knihy Marťan-
ská kronika (The Martian Chronicles, 
1953, česky v překladu Jarmily Emmero-
vé 1959) a především ze závěrečné kapi-
toly Výlet na milion let, podle níž pojme-
noval inscenaci. Příběh o úniku několika 
lidí ze zpustošené Země a založení nové-
ho života na Marsu ovšem žádnou posta-
vu Párkaře neobsahuje. Také dobový 
kulturní program avizuje inscenaci pod 
názvem Marťanská kronika (Předsta-
vuje se Laterna magika, 1960). Zmínka 
o postavě Času (Valníček, 1960) odkazu-
je k rozvíjení kombinace reálných a sym-
bolických prvků jako u programu o V. I. 
Leninovi. Tendenčním zaměřením se dle 
dobové kritiky inscenace vyslovovala 
k aktuální otázce světového míru13 (viz 
Pokorný, 1959), ale odkazovala i k obec-
ným lidským hodnotám.14

Představení se nevyhnulo chybám15 
i komickým technickým kolapsům: „Při 

 13  „Inscenace spolu s Bradburym bojuje proti 
militarismu a americkému způsobu života“ 
(Představuje se Laterna magika, 1960).

 14  „Režisér se snaží poukázat na zbytečnost 
a zhoubnost všech špatných lidských vlastností 
jako touhu po moci, ješitnost, bezzásadovost, 
mamonářství, závist, lstivost a neupřímnost 
vedoucí lidstvo ke zkáze“ (Valníček, 1960).

 15  „například dlouhé monology „Času“ […] při 
kterých se však na plátnech i na jevišti takřka 
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Aby hřála vzpomínka dnes (Eliška Blažková), 
Archiv Jiřího Malého.

jednom představení se stalo, že promí-
tač diapozitivů, který vkládal do přístro-
je obrátky jednotlivě, jeden obrázek pře-
skočil, a pak se stalo, že herec mluvil 
s někým jiným a tím samozřejmě i ně-
co jiného“ (Malý, 2008c:4). Inscenace se 
dočkala i sarkastického označení „Later-
na tragika“ (Rýdlo, 1960). Technic-
ké chyby a vzniklé neshody s vedením 
ZK zapříčinily zastavení činnosti Malé 
výzkumné scény (1960) a pravděpodob-
ně ovlivnily i odchod Otakara Blažka ze 
Závodního Klubu KPS do divadla Julia 
Fučíka téhož roku.16 Jedinou další zmín-
kou o pokračování scénických experi-
mentů s principem laterny magiky je 
poznámka vedoucího techniky Jiřího 
Malého o realizaci módní přehlídky Jaro 
má zelenou s živým vystoupením kapely 
Gustava Broma (Malý, 2008b:4).

nic nedělo (což unavovalo především neza-
svěcené diváky), přes tyto chyby je Výlet na 
milion let náramnou podívanou“ (Valníček, 
1960).

 16  Po sloučení divadla Julia Fučíka s Divadlem 
Bratří Mrštíků r. 1963 zde Blažek realizuje 
filmové a zvukové dotáčky pro inscenace, 
mj. také Cestující bez zavazadel (režie Pravoš 
Nebeský, 1969), kde spolu se scénografem 
Milanem Zezulou se rovněž pokusil užít prin-
cipu polyekranu (Hoře z návratu, 1969).

Inscenace Výlet na milion let svým futu-
rologickým tématem a morálním posel-
stvím také mohla ovlivnit pohádkovou 
hru Jiřího Bártka, resp. inscenaci Josefa 
Kalába Signály z Karakatu v brněnském 
Loutkovém divadle Radost (premiéra 
14. 1. 1961). Bártek užívá fantastických 
prvků rovněž propojení reálné a sym-
bolické roviny (v postavě-stínu Kry-
ga Mortena – smrti). Ve hře se podob-
ně jako v Blažkově dramatizaci objevuje 
i postava Párkaře. Strukturu Kalábovy 
inscenace rovněž výrazně utvářela fil-
mová projekce.17 
Námět vesmírného putování rozvíjela 
i inscenace textu Ukradený měsíc Lud-
víka Aškenazyho, realizovaná, mimo 
jiné principy laterny magiky, s drama-
tickým kroužkem jedenáctiletky v Bran-
dýsem nad Labem (premiera 2. 4. 1960) 
mladým Ladislavem Smoljakem. Na 
vzniku inscenace se podílel pozdější fil-
mový experimentátor Radek Pilař (dia-
pozitivy), Jiří Suchý a Jiří Šlitr (hudba), 
v jejichž divadle Semafor byla inscenace 
později preprízována (Viz Suchý, 2006; 
GM, 1960).

Blažkovy produkce pravděpodobně 
nedosahovaly vysoké estetické a umě-
lecké úrovně. V případě raných realiza-
cí projekce ilustrovala scénickou akci 
a slovo a režisér pracoval spíše meto-
dou afirmace prvků než jejich juxtapozi-
cí či kontrastem, jak tomu bylo v případě 
Radokova užití principu laterny magiky. 
Přesto produkce dokázaly vyvolat divác-
ký ohlas (Rýdlo, 1960; Valníček, 1960). 

 17  Ke kontextu užití polyekranu a laterny 
magiky v loutkovém divadle viz Bernátek, 
2008:19–28.
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Problematickou podobu inscenačního tva-
ru také ovlivnily primitivní technické pro-
středky, nevyhovující provozní podmín-
ky i chybějící profesionální zkušenosti. 
V „královopolské laterně magice“ došlo 
k rozvoji inscenačních principů uvede-
ných v Bruselu od reportážní besedy přes 
revue po kompaktní inscenaci. Na rozdíl 
od pražského divadla Laterna magika, zde 
došlo dříve k oproštění od revuální formy 
a zábavního charakteru. V „královopolské 
laterně magice“ byla vytvořena jasněj-
ší dramaturgická linie tendenčního diva-
dla, reflektujícího dobové téma válečné-
ho zbrojení. Tím se připojila k orientaci 
angažovaného divadla brněnských scén 
v čele s Mahenovou činohrou. 
Realizaci kompaktní inscenace s aktuál-
ním tématem dle původní dramatizace, 
navíc vytvořené mimo institucionalizo-
vanou síť profesionálních a amatérských 

divadel, považuji za výjimečný fenomén 
české divadelní kultury počátku šedesá-
tých let dvacátého století. Princip laterny 
magiky a polyekranu tehdy sice dosáhl 
konjunktury, briskně komentované kri-
tiky: „Ať se hneš, kam se hneš, laterně 
neujdeš!“ (Bartoš, 1960); „Polyekran se 
stal tak rychle módou, že je už moderněj-
ší vytýkat divadelníkům jeho použití, než 
ho používat“ (Grossman, 1960: 5). Dopo-
sud však nebyl znám – mimo pražské 
Laterny magiky – vznik samostatné scé-
ny, snažící se pracovat s těmito inscenač-
ními principy. 
Užití principů laterny magiky a polye-
kranu, ale i inscenačních prostředků 
a nových uměleckých stylů by mělo být 
zkoumáno také v kontextu amatérského 
divadla. Právě zde dochází k jejich své-
rázným aplikacím, které je nutné reflek-
tovat především teoreticky.
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Summary
Martin Bernátek: Laterna tragika. Stag-
ing principles of laterna magika and 
polyecran in “Kralovopolska engineer-
ing works�� laterna magika”�� laterna magika” laterna magika”
The text discusses a short existence of so-
called laterna magika and the use of staging 
principles of laterna magika and polyecran 
in a club of Kralovopolska engineering 
works in Brno in the years 1958 to 1960. 
Shows and productions directed by Otakar 
Blažek are reconstructed on the basis of ar-
ticles in the period press as well as a wit-wit-
ness’s memories. The author points at the memories. The author points at the 
fact that staging principles of laterna magi-
ka and polyecran had been introduced 
in Brno earlier than in Prague and also at 
a rather outstanding transformation of dra-
maturgy of productions from a reportage 
and an entertaining revue to an original pro-
duction based on Blažek’s dramatization 
of Ray Bradbury’s short story The Million 
Year Picnic. In Bradbury’s post-apocalyptic 
vision, the production updated the theme of 
war armament and with its efforts to the ar-
tistic involvement in problems of that time, 
it ranked with the line of dramaturgy of po-
litical theatre of other theatres in Brno. The 
text is based on a bachelor thesis which 
deals with relations between staging prin-
ciples of laterna magika and polyecran and 
dramaturgy of theatres in Brno at the begin-
ning of 1960’s in a more complex way.1960’s in a more complex way. in a more complex way..
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