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Se studenty 4. ročníku činoherního 
herectví zkouším hru Západní pří
stav Francouze Bernarda-Marie 
Koltěse. Je to krásný nepsycholo- 
gický text o životě ve velkoměstě. 
Zajímá mě tematicky i formálně.

Koltěs byl podle mého jedním 
z největších dramatiků druhé polo
viny 20. století. V jeho textech se 
setkává naprosto věcný pohled na

svět a forma francouzského rétoric
kého divadla s důrazem na slovní 
jednání. Zajímá mě jazyk jeho textů, 
jejich stavba a hudebnost a to, že 
při psaní vycházel z prostorů, ve 
kterých se jejich děj odehrává. Platí 
to i pro Západní přístav.

V roce 1981 strávil Koltěs několik 
nocí v opuštěném newyorském 
hangáru. Na základě tohoto zážitku 
napsal Západní přístav. Chtěl po
psat místo, jež viděl a které poten
ciálně obsahovalo něco, co mohl 
nebo chtěl vyprávět. Na začátku 
textu tedy nestála zápletka nebo

K atharina Schm ittová je  sice Něm ka, 
ale studuje v Praze. Ráda.

postavy, ale prázdný hangár. Pro
stor děje Západního přístavu přitom 
funguje i jako obraz. Hlavním téma-

2 tem hry je snaha postav naplnit své 
§ touhy. Toto téma vychází ze samot- 
"  něho prostoru. Hangár je místo, 
|  kde se skladuje zboží. Opuštěný 
° a prázdný hangár postrádá smysl; 
£ je to místo, které bylo kdysi vytvo

řeno, aby plnilo jistý účel. V sou
časnosti ho však neplní. Hangár je 
nenaplněný stejně tak jako touhy 
většiny postav.

Hru uvádíme jako českou premié
ru v překladu Daniely Jobertové. Je 
to druhá ze čtyř Inscenací letošního 
ročníku katedry činohry DAMU 
v DISK. Premiéra: 29. září 2005.
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Studenti uvedli českou premiéru 
hry o americké současnosti

Pražské Divadlo DISK včera uvedlo v české 
premiéře hru francouzského dramatika Bem ar- 
da-M arie Koltèse nazvanou v českém překladu 
Daniely Jobertové Západní přístav. Českou verzi 
v dramaturgii studenta V. ročníku divadelní dra
maturgie brněnské JAM U Jakuba Režného režij
ně nastudovala studentka V. ročníku režie kated
ry činoherního divadla Katharina Schmittová. 
Scénické a kostýmní řešení pochází od studentek 
TV. ročníku scénografie katedry činoherního di
vadla Ivany Kanháuserové a Kláry Vágnerové. 
První repríza se uskuteční dnes.

Po Calderonově hře Život je  sen!, uváděné od le
tošního dubna, jde o druhou absolventskou inscena
ci současného IV. ročníku herectví katedry činoher
ního divadla. Hra Západní přístav, kterou Bemard- 
Marie Koltěs napsal roku 1983, je první inscenací 60. 
jubilejní sezóny divadla DISK, studentské scény Di
vadelní fakulty AMU. V nově nastudovaném Západ
ním přístavu se na scéně objevují studenti 4. ročníku 
herectví pod vedením pedagogů Jaroslavy Adam o
vé, Karla Kříže a Ladislava M rkvičky. V hlavních 
rolích se představují M agdaléna Bianka Podolko- 
vá (Cecílie), Jan Holík {Rudolfe), Jiří Panzner 
{Charles), Diana Šoltýsová {Claire), Vojtěch Stulc 
{Fak) a další.

»Koltèsovy hry jsou  pro m ě  důležité,« říká režisér
ka inscenace Katharina Schmittová. »Inscenace j e 
ho hry Roberto Zucco, kterou před pěti lety DISK  
uvedl v režii Filipa Nuckollse, m ě  velmi zaujala a by
la jedním  z důvodů, proč jsem  se hlásila právě  na 
DAMU. Chtěla jsem  pro D ISK dělat text z 20. stole
tí. V užším výběru jsem  měla je š tě  Brechtovu hru 
V houštinách měst. Obě hry jsou  krásné nepsycholo- 
gické texty, osvětlující život moderního člověka ve 
velkém m ěstě - zajímaly m ě  ja k  tematicky, tak fo r 
málně. Po konzultaci s tvůrčím týmem a s herci všem  
připadal Západní přístav jako  vhodnější volba pro 
naše studentské divadlo. Myslím, že Koltés byl jed 
ním z největších dramatiků druhé poloviny 20. stole
tí, přestože je  tak málo uváděn.« Koltésovy hry však

nejsou na českých jevištích neznámé. Titul Boj čer
nocha se psy  byl v 90. letech uváděn v pražském Ná
rodním divadle, hra Návrat do pouště  byla na reper
toáru Činoherního klubu, nejznámější drama Rober- 
to Zucco bylo inscenováno kromě Prahy také v Brně 
a Olomouci.

»V  textech tohoto dramatika se setkává naprosto 
věcný pohled na svět a velká forma francouzského ré
torického divadla j  důrazem na mluvené slovo. Zají
má m ě  jazyk jeho  textů, jejich stavba a hudebnost 
a to, že při psaní hodně \ychdzel z prostorů, ve kte-

»Člověk se měl narodit jinak. Narodit 
se bohatý a pitomý, narodit se jako pito
mé dítě nějakého bankéře nebo loďaře, to 
je jediný sen, který za něco stojí, negře; ji
nak všechno ostatní nestojí za to, aby člo
věk o tom snil. Proto o ničem nesníme, 
negře, nemůžeš za to ani ty, ani já, špatně 
jsme se narodili - a basta.« B.-M. Koltěs

rých se jejich děj odehrává. Platí to i pro tuto hru,« 
připomíná Schmittová.

Autor napsal hru Západní přístav jako ohlas na 
svůj krátký pobyt v jednom opuštěném newyorském 
hangáru v roce 1981. Chtěl popsat místo, které viděl 
a jež potenciálně obsahovalo něco, co mohl nebo 
chtěl vyprávět. Na začátku textu tedy nestála záplet
ka nebo postavy, ale prázdný hangár. Prostor děje při-

tom funguje i jako obraz. »Hlavním tématem Západ
ního přístavu je  silná snaha postav naplnit své touhy. 
Toto téma vychází ze samotného prostoru. Hangár je  
místo, kde se skladuje zboží. Opuštěný a prázdný p o 
strádá smysl; je  to místo, které bylo kdysi vytvořeno, 
aby plnilo jistý  účel, v současnosti ho však neplní. 
H angár je  nenaplněný stejně jako  touhy většiny po 
stav, « dodává režisérka premiéry české verze, (to)
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