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Det^zhlédnutí^_12.2.1978_ve J/r8timově_/kulturní _dům/

Při vyslovení g  éna "Princezny Turandot" se maně vybaví 
vzpomínka na proslavenou inscenaci vel:: ho sovětského režiséra 
Vachtangova /z r. 1922/ i na jeho tragický osud bezprostředně 

ojený s touto hrou.J.Honzl napsal,~e Vachtangov objevil 
Frinc zně n ot" : "»..její hu .or, její ironii i její

lyrismus neutěšítelného zoufalství nad hrou,jež je příjLiš 
krásná,než aby mohla být brána vážně".

Hežisér Kordula s__lédl v Šedesž tých létech zná mstou re- 
konstrukci "Turandot" v provedení Vachitangovců a vzal si z ní 
nemálo poučení .Nenechal se zavést naivní aktualizační -snahou 
některých českých inscenátorů z’ posledních let /bylo jich jako 
šaf ánu/,kteří hru vykládali jato vždy platnou moralitu o 

‘"stínáni HgixnxKfe nevinných hlav".2bytečně nezdůrazňoval ani 
umístění děje hry do Siny /byt z pohádkového císařství/, 
šel cestou Vachy^tngpvců - snažil se odhalit kouzlo hry 
v její skepsi nad "lásky snahou",v jejím ironickém postoji 
k životní marnosti e v|f jejím groteskním pohledu na lidský o-sud. 
Oproti Vachtengovovi však xsc ponechal hře i její pohádkové kouzlo 

- byt se mu to podařilo za ztrátu jednotného stylu inscenace. 

Císařský dvůr, \v£<Sss je stálou a neodmyslitelnou s usástť děje
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v "kpickéa" vc chtangovskéiii schématu i groteskní stylizované
penoptikům pln*' nadsázky ? cynické zkratky ,i\i a druhé straně
Obě hlavní role jsou vyloženy s pohádkovým lyrismem a v hereckém

Mpodóní až 'Sentimentem, H.hruška jako princ Kalaf s mileneckým pa
tosem a oddaností vytváří jednostrunnou roli,v níž ponejvíce 
předvádí divákům svou z jemněl.ou mužskou krásu než herecké umění. 
Turandot orala konzervatoristka Alena dasinová se vším,co prozrazuje 
úskalí debutu,Předstižná sebejistota nemohla zamaskovat strach 
z velké role.,Ivou fyzickou vyspělostí /podtri/enou kostýmem/ však 
působila na skromné diváky,

Největěí hodnotou inscenace byly .esporně kostýmy Jelínkovy, 
o vytříbenou znalostí orient, lni tý ní nistorie dovedl rafino- 

ne, s kulturou a vtmpem,;skl o obit klasické prvky maskování 
eínsme ^pex e . souš snou poii-^tcu kosu .vsích cotailů.

Choreografie Koželuhova • ob ní mi anekdotami ,J. Daniela oschla 
režii v j ..o snaze o .'tipné „. namické aranžmá /zvláště v'stupy
skupiny eunuchů/.

Ve vratimO|4^ém kulturním stáriku se hrálo představení 
před poloprázdným séleqi, sterý se však nechal okouzlit především 
humorem s groteskn.stí stylizovaných scén.Inscenaci samotnou 
pote., můžeme označit za nevětší režijní úsp' ch režiséra Korci 1,. 
od Bryllova "Jánošíka"! *
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