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1 io,  Chlu/Erbenovš 

Tylovy lochorky jsou dramatickým evergreenem.M1Adeš je mš ršda pro jojich 

pohšdkovost o dospělý divšk oceAuje jejich lidovou moulrost a  vtip.Jsou také 

proto trvalou souěšsti našeho národního  reoerotšru.Divndlo na Vinohradch uvš- 
, df jako prvnl premiéru nové sezony Tylo Strakonického dudáka aneb hody divých 

žen v ůpravě Včry Eliškové a Frantika ?:Itěptinka.VinohrAštž inscenštoři se 

rozhodli udělnt Tyla moderně t tlumočit ho dnešmaii divodelnimi prostředky.Re- 

alist ický kolorit české krajiny nahrodili prázdnou scénou bez rekvizit a sty--, 
lové kostýmy zestrou barevností.Kontrastní ppojenf těchto dvou výtvarných po- 

/ jeti působi14ivě a kostýmy Zdeika Seydla 3fipomnajl spfš karnevalové mas- 

ky než lidový venkov.Kromě vtipného  využití ženského ch6ru je styl a barev-

nost kostýno1 až  samoűôe1n a ochuzuje Tylovu bšchorku o poetiěnost.Scéna zas-

louAilEiho umělce Milore Tomkn využívá pouze horizontu a  režisér  Franti5ek 

štšpánek stylizoval hru spíše  jako poutové představen1.*ara PohAdkové kouzlo 

lesních  paner nghradil folklore 	kršlovský majestšt opIše groteskou.Netra- 

dičnš takd pojal některé postavy.Mladdho du -].ška Ivandu o Dorotku obsadil her-

ci s kterým role typovč pŕiliš nevyhovuje.FostujícI Břetislav Slováěek hraje 

guandn jednostrannr a nerozliruje 4ni  intenzitu gest l and silu hlasu,Venkov- 

skému chasnikovi JiřT.ho PlscMho  chybí  zase furianti1 a ter 	Dorotka 

také  není veselým venkovským ciMrěetem,piným elAnu A mládi.HostujIcí Ludmiai 

lafářov4 viditelně chybí herecké zkušenosti  a Hanš Maciuchové typové předpokla 

dy.Vinohradský soubor mš vhodnějšf interprety pro tyto rcle,ale bohužel je 

nevyužil.Titulni postavy inscenace jsou te y nevýrazné a překrývaji je často 

epizodní  role pkteré zkurenl herci hraji s mistrnou charakteristikou.Zdenšk 

Aehoř vyatikuje dobráckého Kalafuna,Jaroslav Ilbučka tvrdohlavého hajného a 

Karolína Slunéškovš rozdurděnou Kordulu."etradi:ni ztv4rněni polednice Rosa-

vy  Gabriely  Vránové a Lesany Janu štěpánkovd pasobl pŕes dolord herecké výkony 

obou hereček tvrd a  ochuzuje představen1 o citovost a pohédkovou otmosféru. 

Nejzdařilejšboin postavou v režijním i hereckém  pojetí  ja sioxfleat Vocilka Mi- 
ov lana  Kiska a  Rudolfn Jelinka.Kašdý ztvárLje mazanép.Elživarkg jinak,ale jako 

typov5 výraznou iivou figurku.Novš inscenace Tylcva '3 .trakonického dudáka 

ve Vinohradsk6m divadle hledala novýrežijní přistup ke klasickému odkazu. 



Bohužel na .lkor vnŠjŠi idyličnosti i  citovho néboje hry.Pfinesia vŠak i fa-

du dobrých népa3A l kter4 ocení  zejméne mladé publikum, tomu je ptedevšfm 

Intftga  představení  Tylovy národní báchorky určeno. 


