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lira v Chebu

minulém roce uvedlo Realistické divadlo Z. Nejedlého hru O. Danka „Vál
ka vypukne o přestávce“ v režii samotného autora. Nyní ji uvádí Západočeské 
divadlo v Chebu. Režisérem chebské inscenace je Jan Grossman, scénu a kostý- 
m ^navřhl Michal Hfiss a Choreografem je Ant. Smolík.

může zvládnout stoprocentně.  Například 
gesta v rolích j-sou až příliš velká, v s e 
tkání s gestapákem čt s .bývalou bohatou 
milenkou je málo vnitřní dramatičnostl. 
Ale i přes tyto výhrady podává B. Berá
nek velice dobrý, vyvážený herecký vý
kon. Z ostatních herců mu s úspěchem 
přihrávají  L. Holečková, A. RflhiHová^-a 
J. Dvořák. Irena KRAU8OTÁ

O NESPORNÝCH KVALITÁCH Daňkovy 
— hry  jsme už psali v recenzi k představení 

v Realist ickém — příběh života českého 
herce zachycen v mezních si tuacích vrcho
lící etickým problémem v době okupace,  
je  příběhem vzrušujícím, obecně platným, 
apelujíc ím  na naše morální cítění.

ZATÍMCO AUTOR jako režisér svůj text 
na jevišti  víceméně vysvětloval, scénicky 
popisoval, režisér Grossman předlohu, ana
lyzoval, aby na scéně ožil rentgenový 
obraz Bendlova nitra.  Postavám primáře I 
a  sester,  ste jně jako třem ženám — před
s tavite lkám Bendlova publika nechal  pou
ze hlasy zaznívajíc*  mimo scénu a zatím
co v Praze h ra j í  tři herci  několik postav, 
v Chebu vytváří každý herec jen jednu 
roli .  Tím se, ačkoli  se 1 zde příběh po
číná v nemocnici,  nepro jektu jí  Bendlovl 
primář a sestry do postav, které  prochá
zejí  jeho životem, ale tyto postavy vy
stupují samy za sebe, jako jedinečné,  což 
podtrhuje režisér v konci Inscenace,  kdy 
se všechny přicházej!  s  hercem „rozlou
č i t“. V čem je však zásadní rozdíl mezi 
oběma Inscenacemi? Daněk přece jen při
pouští, že je možné dopustit- se zrady pro 
divadlo, pro smysl života, respektive, že 
je  možné takového člověka omluvit. Gross
man omluvu nepřipouští . Vykládá Bendlo- 
vy pnhnntky k činům, které z něho dělají 
kolaboranta  a zrádce, aile zároveň zdůraz
ňuje, že účel  nemůže světit prostředek.

V TOMTO SMYSLU rezonuje s  textem 
výprava Michala Hesse. Civil Bendlův a 
kostýmy holek od divadla, které provázejí 
celý Bendlův život, jsou znakem pro uza
vřený svět divadla, který Bendi nikdy ne
dokázal překročit,  proto veškeré postavy 
ze života — Anička, paní továrníková a 
je j í  přítel, továrník, gestapák, prokurá- 
torka, vězeň, režisérka i přítel Struna — 
jsou oblečeni do kostýmů sice  reálných 
ve smyslu prostředí a doby, ale stylizova
ných béžovou barvou. Tito lidé — barev
ně nevýrazní — nehráli  totiž v životě 
Bendlově dost důležitou roli. Důležité pro 
něho bylo jen divadlo. {Označené barev
ně.)  Scéna se sestává z opony a velikého 
černého puku, který slouží jako lůžko na 
operačním sále,  zrcadlo v herecké šatně,  
jeviště, lavice či postel. Oponu rozvíra jl  
a zavíra jí  ony holky z divadla podle pro
línáni soukromého a.  divadelního života 
B.endla.
J HLAVNI ROLI v chebské Inscenaci vy

tvořil Václav Beránek. Dal své postavě 
pravdivost herce vším oddaného divadlu, 
jeho nadšeni 1 jeho podivnou úhořovitost 
i 'hořkost nového počátku na jevišti. Tato 
mnohovrstevná role klade na herce veliké 
nároky a jsou polohy, které Beránek ne- ;
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Dankova hra v Chebu
Ohlas, jaký  vyvolala hra Oldřicha Vaňka „V álka vypukne po přestávce" (premiéru m ěla v Brně, 

v Praze ji uvádí RDZN — o obou jsme psali), je něco, s čím se nesetkávám e každý den. Po dáv
ném Renčově Císařově mimovi je tady opět hra, je l| vycítila, do jak  podivné a  hluboké spojitosti 
se v historicky vypjatých dobách dostává  , herectýí“ ¡herectví jako  um ělecká disciplína) a mrav
ní tvář doby.

Hrdinou hry je herec,  hra je retrospektivou jeho ži
vota. Z vybraných uzlových momentů jeho života se 
dovídáme, Jak nikdy nedělal nic jiného,  než „svou 
věc“, to jest  hrál divadlo, lidsky selhal a za selháni 
zaplatil. Marně bychom hledali v současné 1 starší 
dramatické l iteratuře hru, jež by tak zaujatě a tak 
poučeně rozebírala problematiku „herectví"  a měla 
odvahu z n í vyvozovat tak závažné společenské závěry. 
Hra dává hajevo, že jí  divák není lhostejný, že k tomu, 
aby byla celá, Je zapotřebí divákova stanoviska.  Ať 
kladného nebo záporného, ale vždy stanoviska, v němž 
se třfbl chápáni současnosti.

V Západočeském 'divadle v Chebu „Válku“ režíroval

Jan Grossman za dramaturgické.,  spolupráce Miloslava 
.Klímy a výtvarné spolupráce Michala Hesse. Tak, jako 
hra analyzuje lidský a umělecký profi l herce Bendla, 
tak chebská inscenace analyzuje Daňkovu hru. Zkou
má ji  a -pomáhá jí. Expozice (Bendi na operačním sto
je) předznamenává metodu Inscenace,  jež je stejně 
chirurgicky přesná,  chladná, neztotožňující se, na mi
limetr propočtená.  Nesnese okrasy, sentimentalitu 
laciné významy. Zříká se všeho vnějšího, i když na 
Iiřvní pohled lákavého a slibujíclhp. Raději zamlčí 
nebo řekne méně, protože toto „méně“ je  v dramatic
kém smyslu „více“.

Hra zachycuje  život herce Bendla v rozsáhlém časo
vém záběru. Od jeho „kandrdasovských“ začátků 

venkovské Smíry přes hereckou slávu u kamenného 
ilvadla až k jeho fyzickému konci.  Představitel Bend- 
a, Václav Beránek, se vnějškově neproměňuje.  Táž 
ošl le  a tytéž kalhoty od začátku do konce, žádná

faruka, žádné maskérské zázraky. Ale jaký časový 
ředěl vyvstane, když si Bendi v jedné chvíli nasadí 
rýle!

Z takových jednotlivostí, prostých a samozřejmých, 
2Ž jsou tím. čím jsou, a přitom jsou ještě něčím ji

ným, se skládá celé představeni. Jsou vybírány přísně 
a s těžko postižitelnou zdrženlivostí, za fiíž tušíme 
neomylný smysl pro řád celku a rozměry proporcí. 
Kolik obsahů v sobě m ají  kupříkladu nedbalé postoje 
dívek-tanečnlc (partnerek a diváků Bendlových he
reckých k reac í) ,  je j ich  permanentní přítomnost a ne- 
promfenlfvost v čase 

Inscenaci „Války“ můžeme Chebu závidět. Je doko
nalou školou moderního divadla, jež ví, v čem je jeho 
zbraň, a  umí s ní zacházet, škoda jen, že působnost 
t?k výjimečné Inscenace je  omezena n a  početně slané 
divácké zázemí. AÍk)
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chebského ¿¡vad a
H ru/Oldřicha Daňka „Válka 

vypj/wne po přestávce“ poznali 
divurfi zatím v Brně, Praze, 
Hradci Králově a Chebu a dal
ší uvedení se chystají.  Všude, 
kde se hra objevila, vzbudila 
mimořádný ohlas. Divák po
znal, že po čase je  tady opět 
hra,  která si žádá jeho stano
viska. Ať kladného nebo zá
porného, ale vždy stanoviska, 
v němž se tak či onak vyhra- 
iíuje naše chápání současnosti.

Zastavme ss na chvíl i  u in
scenace Západočeského divadla 
v Chebu, kde Daňkovu hru dra
maturgicky upravil Miloslav 

| Klíma, režíroval Jan Grossman 
a výpravu vytvořil Michal Hess.

Tak jako hra zkoumá lidský 
a umělecký profil  herce Bend
la, který v těžkých chvíl ích 
lidsky zklamal a pozbyl kredit 
k umělecké práci, tak inscena
ce zkoumá Daňkovu hru. Je 
k ní přísná, ale pomáhá jí. Ex
pozice (Bendi na operačním 
stole)  předznamenává metodu 
inscenace, která je  ste jně ch i
rurgicky přesná.

Václav Beránek, který před
stavuje Bendla, se vnějškově 
neproměňuje, ačkoliv hra svým 
obsáhlým časovým záměrem mu 
k tomu dává dostatek příleži
tostí. Odehraje celou hru v 
jedn ěch civiln ích šatech, bez 
převleků, paruk či j iných mas- 
kérských zázraků. Ale jaký č a 
sový předěl vyvstane, když od 
určitého momentu má Bendi na 
tváři  brýle!

Z takových jednotlivostí, 
prostých a samozřejmých, se

skládá celé představení. Jsna 
vybírány příspě a s těžko po
stižitelnou zdrženlivostí, za níž 
však tušíme neomylný smysf 
pro řád icelki a proporcí.  Ko
lik významů Iv sobe mají  n a 
příklad Zdánlivě nahodilé a ne
sourodé sestpvy židlí, jimiž 
výtvarník dotyárí scéríu. Cheb
ská inscenací! Daňkovy hry je 
skvělou ukázkou moderního di- ., 
vadla jež . ví v čem je jelyň 
působivost. | — o p y


