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Královna Sněhurka je svérázná adaptace pohádky bratří Grimmů a 
disneyovského muzikálu, z nějž si známá polská autorská dvojice vybrala 
především světoznámé melodie, ale - zjednodušeně - i dějovou osnovu.
Je zajímavé, že tento titul, iia našich jevištích neznámý, uvedlo TD již 
před 23 léty. Nyní se k němu jako ke spolehlivé návštěvnické jistotě 
vrátilo znovu ve svěží režii K.Suzsky, dokazující, že se zde práce pro 
děti a mládež nepodceňuje.

Inscenace se tvarově blíží jakési velmi volné replice zmíněného 
filmového muzikálu. Výtvarně je vše samozřejmě jednodušší, scéna je 
hodně barevná a spíše náznaková, kostýmy jsou charakterizující, zejmé
na u zvířátek a trpaslíků. Výtvarné řešení postaviček sedmi trpaslíků 
je vtipné, funkční a pro diváka neodolatelné: použitím fingovaných bo
tiček, upevněných nad koleny herců /kteří se pohybují ve vymezených 
"chodbičkách" mezi praktikábly, na nichž hrají všichni "netrpaslíci"/, 
se dosahuje nové optické kvality - malé neforemné postavičky, jejíž 
chování i repliky jsou přijímány zcela jinak než by zřejmě mohly být 
od "normálních herců". Je to samozřejmě praktická "finta", iluze, nic
méně půvabná a komická, plnící svůj účel, vyvolávající v publiku veselí.

Vedle trpaslíků mají velký prostor k herecko-tanečně-pěveckému 
projevu představitelé zvířátek, kteří v předscénách, propojovaných i 
do hlediště a naýkaijÉŘ, získávají zdařilý, bezprostřední kontakt s di
váky. Bylo by / balkon) těžké jmenovat kohokoli z 18 herců, podílejí
cích se na inscenaci, protože je velice vyrovnaná, možná jen v závěru 
poněkud rozvláčná, což zřejmě vychází z textu.

Inscenace, která vznikla evidentně pro potřeby nejmladší těšínské 
divácké obce, je zdařilým pokusem zaujmout zároveň dospělé publikum, 
a co je zajímavé - obojí národnosti /pro české děti zřejmě v tomto pří
padě jazykové přehrady nebyly na překážku/. Je to poctivě odvedená prá
ce - služba náročným, nejrůznorodějším požadavkům zájezdové scényr
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