
/ ¡ M ? o
IC I r w

Těšíské divadlo - Český Těšín česká scéna

M
I štván Orkény s Kočičí hra

překlad s Ida de Vries a František Stier

režie : Karol Skládán

scéna : Bronislav liberda

kostýrqy : Dana Hávová

premiéra : 7«dubna I984

shlédnuta repríza II.dubna I984 v Českém Těšíně

črkényho Kočičí hra oběhla všechna jeýiště v zemi svého původu,stala se námětem 

úspěšné filmové adaptace a rozběhla se do světa.Na našich jevištích již dneska patří k nej

hranějším titulůn.Co je oním zázračným důvodem,pro kéérý se bez velkých rozpaků rozhodnou 

dramaturgie různých divadelTCo způsobuje v naprosté většině případů dobrý inscenační 

výsledek a příznivé přijetí u publika? Bezpochyb to všechno způsobila autorova člověčí fi

lozofie ,schopnost rozpqpnat živého člověka s jeho neschematickým řešením životních situací, 

na které nebyl připraven, a v neposlední řadě svoje vzácně lidské vidění přetavit do hratel

ného dramatického textu.

Režisér těšínské inscenace s dramaturgyní byli postaveni před nelehký úkol - vyrovnat 

se poctivě s textem v podmínkách zájezdového divadla,kde momentálně chybí ideální předsta

vitelka titulní role/problémy ve struktuře hereckého souboru jsou ovšem citelné i v jeho 

mužské části/.Proto hledali cestu k netradičnímu obsazení tak,aby chystaná inscenace 

bylp nejen jejich výpovědí,ale i dobrým diváckým zážitkem.

Šťastným řešením se zdá být výklad postav pomocí zákonitostí typů klasické filmové 

grotesky,kterému vůbec nevadí ne zcela adekvátní věk protagonistky.Kristina Hanušová 

dostala v postavě Erži Orbánové svou velkou příležitost,kterou nepromarnila.



Postavy jsou v souladu s režisérovou představou stylizovány do jednoduchých kostýmů, 

které za pomoci výtvarného znaku připravují hercovu práci spíše s komickým typem. 

Nezodpovězena zůstává ofcázka,proč stejně důsledně nešli inscenátoři ve stylizaci vlast

ních hereckých akcí,nebo například v práci s rekvizitou,která bezesporu patří k žákyním 

výrazovým prostředkům právě citované klasické grotesky.Rovněž nezodpovězena zůstává 

jasnější koncepce při volbě scény jako zStfcasiBÉfc»- hracího prostoru,kdtrý přímo předurčuje 

hereckou akci.Opět při důslednějším výběru hudby by nemehlo dojít k nedorozumění,kdy 

evidentní záměr jistá klíčové momenty zámsrně ironizovat oficiálně znějící hudbou není 

realizován adekvátními výrazovými prostředky.

Nejpřesvědčivějším vítězstvím herecké realizace jsou telefonické souboje obou ses

ter,hrané důsledně jako bohatě naplněné ncnology,odrážející vnitřní rozpory i nejistoty 

osamoceného člověka,který si svoje neštěstí není ochoten přiznat.Dobrým partnerem je 

K.Hanusové/v titulní postavě Erži Grbánové/ E.Strupplová /Gizela/,která svýrj přesně 

rytmizovanýmj vstupy účelně napomáhá žádoucímu Kjuk tempu celého představení.

Inscenace Kočičí hry v Těšínském souboru nepředstavuje v dané situaci vrchol 

produkce,ale stala se užitečným úkolem,se kterým se všicni zúčastnění popasovali se ctí.

P.Fexa 17.dubna 1984


