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Lo: mis francouzského dramatika z minulého století Victo
ři ena ásrdiu "Madame áans Gine" ee objevuje na našich jevištích 
zřídka,ale neúprosně.Zaceluje se jí lehce mezera v dramaturgickém 
plánu i v pokladním schodku.0 ~o více - a pohříchu marně - si 
s .íx lámnuhlavu její intergreflfcbom. ■ ~~yt se usí vyporadat 
s inscenačním záměrem •
kritiku ironického paradoxu Velké francouzské revoluce,která 
zlikvidovala stávající vládnoucí třídu,ale visto ní doselila 
drahou«* úporné snaze inscenátoru ho t.zv. aa Souěssnění»dostává jí 
xnseermss jejich díla rovněž ironicky paradoxní výsledky.
Totojuskclí neminulo ani tuto poslední ¿cribeho inscenaci v dekem 
TřŠinětf

Inscenace je pozoruhodná především tím,že je v pořadí druhou 
profesionální prací čerstvého absolventa režie /dálkové nástavby/ 
na JaMíí - herce ¿DO - Alexandra Postlera.Po navy dařené Tvrdohla
vá ženě v DPB jeví tato inscenace zřetelný pprok.ůasbs režiséra 
propůjčit pieásáavenl myšlenku »vyznívá mnohdy groteskně»Očerníme 
však cit režiséra pro vypracování řsS ý situací,vedení herecké 
akce a některá svižná aranžmá,vlastní charakteru ůcribeho 
rukopisu*1koda,že se rostlerovi nedaří.udržet stylovou natura
listickou nadsázku z úvodního obrazu,posleze představení upadá

iřdo typického žánrového obrázku salonní komedie.
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Veronika Norejtová v taJuní roli splnila to,co od ní režie 
očekávala* Osobní bezprostředností a přino zeným,takřka živelným 
výkladem,bez křečovité stylizace obsáhla polohu charakterizo
vanou textem autora.Navíc předvedla schopnosti»které jej i±t

’ erectví zatím po strádalo .Pří sná ěřítke ne he:^e)kou te chni ká 
a umění snese v celé inscenaci však pouze Náenek Pere|% v roli 
Pouchého či vévody z Otranta.břitký ironik,který svůj sarkastický 
humor dosázel rytmicky členit a v pravý čas nechal zaznít pointu 
či a e smě Sni t nebo kari kov ab vlastní postavu*! právě tab o posledně 
zmíněná vlastnost byle, největsi překážkou v naplnění hereckých 
kv lit inscenace ostatním^ hlavními představiteli*^osef žáček 
v ro' i Napoleona byl toho kardinálním důkazem.Beklamativrrfm 
zatosem obdaroval pocit osobní pýchy z faktu,že před diváky

vladaře.Nejenže tím žel proti duchu samotného autora,ale i proti 
celkové r.žijní koncepci - po~~d o ní se vůbec dá mluvit•
Stejnou xhx periferní nectností trpěl i okázale hřmotný lefábvre 
v podání Josefa Charváta.Přislfbeip. do budoucna se zde ukázalo 
být herecké mládí - absolventi ostravské konzervatoře vytvořili 
v úvodním obraze "prádelny*1 Živelně nadnesenou atmosféru iro
nického humoru,ve kterém ke žkodě inscenace už dále nepokračovala,
A.Sasínová,A.Bazgerová,J.Doseděl mají předpoklady stát se v 
budoucnu hereckými osobnostmi.

Babrajova scéna - pevný strukturovaný reliéf prádla či 
%  pis^rií a rekvi::^,a či nábytek charakterizující prostředí 
netři k podstatným hodnotám inscenace,

V  ■Na představení, které od průměru Klesá k podpPměru/.se vděčné 
obecenstvo dobře bavilo - přičtěme to• vtipnému konverzačnímu 
textu ¿ardouovy komedie*
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