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Pocta Ladislavu Fialkovi

Ladislava Peti!ková

U p"íle#itosti nedo#it$ch osmdesátin 
a sou%asn& i dvacátého v$ro%í úmrtí Ladi-
slava Fialky se konal 22. 2. 2011 v Diva-
dle Na zábradlí vzpomínkov$ ve%er, kter$ 
p"ipravil se studenty a pedagogy Kated-
ry pantomimy HAMU mim Radim Vizváry. 
Do programu celé slavnosti rovn&# p"i-
sp&la Fialkova mate"ská scéna uspo"ádá-
ním v$stavy fotografií z jeho pantomimic-
k$ch inscenací. 

 Slavná éra %eského pantomimického 
um&ní b$vá citována jedním dechem spo-
lu se jménem Ladislava Fialky a zalo#ením 
Divadla Na zábradlí v roce 1958. Nepo-
chybn& souvisela s domácím hnu-
tím mal$ch divadel, spjat$ch se jmény 
I. Vysko%ila, J. Suchého, V. Vodi%ky a tra-
dicí moderního tane%ního um&ní, jak ji a# 
do 50. let uchránila Tane%ní konzervato" 
díky choreografkám L. Hrdinové a Z. 'em-
berové. Stojí za p"ipomínku, #e to byl prá-
v& Ladislav Fialka, kdo spolu s I. Vysko%i-
lem, J. Such$m, Dr. V. Vodi%kou formoval 
profil této p"ední pra#ské scény, #e vybu-
doval spolu se sv$mi spolu#áky z Tane%-
ní konzervato"e (L. Bílkovou, J. Pe!kovou, 
Z. Kratochvílovou, J. Kaftanem a dal!ími 
um&lci jako bylo R. Weber nebo B. V&che-
tová ad.) pantomimick$ soubor, kter$ 
po léta – a nejv$znamn&ji snad na festiva-
lu Sv&tová divadelní sezóna v roce 1967 

v Lond$n& – reprezentoval %eské divadel-
ní um&ní v cizin&. Byl spolu se sv$mi nej-
bli#!ími spolupracovníky tv(rcem, kter$ 
pod vlivem iniciace francouzsk$mi vzory 
obnovil v )echách dobovou ideologií kul-
tury potla%ené a zapomenuté um&ní pan-
tomimy a dal mu vykvést do podoby, která 
zásadn& a na dlouhá léta ovlivnila formová-
ní této v&tve domácího divadelního um&ní.

 Ladislav Fialka: mim, re#isér i drama-
turg, byl v$znamnou osobností nejen pro 
sv(j unikátní um&leck$ p"ínos, ale také 
svou nadosobní snahou o rozvoj pantomi-
mického #ánru u nás: tím, #e v dob&, kdy 
to bylo velmi obtí#né, prosadil novou formu 
v$chovy mlad$ch mim( nejprve ve vlast-
ním divadle, poté i na úrovni hudební fakul-
ty AMU. Podporoval vzd&lanost v oboru, 
historiografick$ v$zkum Jaroslava 'veh-
ly a dnes ji# zmizelé snahy M&stského 
muzea v Kolín&, psal a p"edná!el o pan-
tomimickém um&ní jak pro odborníky, tak 
pro ve"ejnost, spolu s D. Pasekovou orga-
nizoval u nás mezinárodní festivaly. Jist& 
práv& tyto vlastnosti mu zaru%ovaly trva-
lé p"átelství v$znamn$ch um&lc(, Marcela 
Marceaua, Samy Molcha a "ady dal!ích.

 Z dvacetileté retrospektivy zastupuje 
jeho dílo legendární, zakladatelskou epo-
chu %eské pantomimy, která do!la vrchol-
né um&lecké podoby zejména v 60. letech. 



229}  Pocta Ladislavu Fialkovi, Ladislava Peti"ková

ZPRÁVY

Fialk(v tv(r%í p"ínos na!el p"irozen& v pr(-
b&hu %asu pokra%ovatele i odp(rce. Dnes 
tvo"í jeden z hlavních pilí"( v$chovy mla-
d$ch mim( a jeho poetika je dodnes p"es 
v!echny v$boje a inovace moderní doby 

v celonárodním m&"ítku nejroz!í"en&j!ím 
modelem. M(#e b$t d(kazem trvalosti jeho 
um&leckého odkazu, #e si kulturní ve"ej-
nost p"edstavuje pod pojmem pantomima 
práv& Fialk(v styl pohybového v$razu.


