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Premiéra dne 4« 12« 1962 

Zhlédnuta repríza dus 25« 1« 1983

Česká scéna Těšínského divadla uvádi k Roku českého divadla 

hru Zpívající Benátky, kterou podle Goldonlho komedie Kavárnička 

kapeal A* Hoffmeister, autorem hudby je Jaroslav Ježek« Hoff- 
meisterova úprava z r. 1932 vznikla ns objednávku dramaturgie HD 

a jeátě v tomtéž roce ji hrála váechna větší divadla v CSR* 

Využívá v-ná některých postupů avantgardního divadla, jako napřo 

aktualizace některých postav, výrazně prctiměšíácké, provokující 

ideové zaměřeni, dadaistický humer a rozevlátý nezvalovský verš® 

Režisérka Leona Primová se rozhodla pro razantní škrty, 

při kterých vycházela z hereckého souboru a jeho možností, stejně

jako z proměny dobové situace, na kterou hra kdysi velmi aktuál

ně reagovala« Zůstala dějová kostra, vtipný slovní i situační 

humor, na minimum byly zredukovány verše — text zaznamenal pro

měnu od poetistických hříček ke zhuštěnému dějovému jádru©

Scéna á hostujícího Adama Hoffmeistera vytváří velice funkční, 

jednoduchý a vtipně se proměňující prostor© Stejně jako půvabné



kostýmy Romany Tůmové pracuje s karetními motivy a barvami černou, 

červenou a bílou« Pro inscenaci je charakteristická snaha o přes

nou, promyšlenou a ukázněnou režijní práci, která se ovšem velmi 

špatně snáší s kolísajícími hereckými výkony» Napřo ve zhlédnuté 

repríze se začínající a málo zkušený Z« grabal v roli Eugenia 

pokoušel o málo vtipnou improvizaci, která pak, pro tuto komedii 

neúnosně, zpomalila tempo téměř celé první polovinyo Zřetelný ko

mický talent, zatím ovšem spíše spočívající v přirozeném kouzle 

osobnosti^ než v promyšlené práci, prokázala mladá členka sour* 

boru Ivana Wojtylová v roli Vittorieo Profesionální, svižné he

recké výkony odvedli z celeho obsazení už pouze manželé Forejtovi 

v rolích Eleonory a dona Marcia« Zřetelné potíže působila všem kx 7. 
hercům obtížná Ježkova hudba«

M. “eslová


