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Západočeské divadlo Cheb« la d is la v  StroupeŽnioký s NaŠi furianti«

Ha konci uplynulé sezóny se režiséru Budínskému nepodařilo udělat 
z Vrchlického Noci na Karlštejně dobré představení« Příčina tkvěla 
v poměrně složité koncepci, totiž zajíkavému pokusu imputovat ji 
některé prvky commedie delirarte, Na scén© však bylo vidět mál# 
z toho, co měl tvůrce v hlavě_: vznikl neústrojný celek, polotvar.

Poučen neúspěchem nehledáŝ vŽ~Pujiant|gh myšlenkové složitosti, 
nesnaží se /jako tomu bylo třeba vVinicenaéích RD Praha a DJKT Plzeň/ 
o rozbor českého národního charakteru apod« Soustřeďuje se na přesnou 
analýzu jednotlivých charakterů, zajímá ho všední detail, běžná hovo
rová řeč, tedy vše to, v Čem je Stroupežnický mistrem* Pomalému rytmu 
hry /je vlastní režisérově naturelu/ je prodlévat u jednotlivých 
epizod, dívat se na to furianství spíše pietně, dojatě, také humorně,

'̂enz ťofío"’
ve své pietě, ve své sympatii k Českému venkovskému životu vznikla 
inscenace, která bude mít xxmsadEi* ohlas v mnoha zájezdových místech*
Na prosvětlené náznakové scéně se Skorpí Dubský /J.Kalina/ a Bušek 
/J«Gross/« Zvláštějna jejich scénách je vidět ják režisér ponechává 
herce jim samým : Kalina hraje jen tehdy, je-li v popředí, jinak 
postavu opouští, zatímco Gross, zdánlivě typově vzdálen, zvýrazňuje 
ják Buškovu hrubou komičnost, tak ukrývanou něhu* Ale mnozí herci 
si i v mírné stylové roztříštěnosti nedají ujít příležitost* Václav 
Z*Dvořáka je zajímavý siláokým pojetím lásky, co se ve ztřeštěnosti 
dá málem naverbovat a dobře kontrastuje unylé Verunce : I.Chalupová 
zatím nenachází výraz, je pouhopouhou dekorací* Režisér však umí 
vybrat herce typově a tak Šťastnou dvojicí je Pospíšilův vzpurný 
Bláha a "učeností” kožený Habršperk /K*Prachař/. Radko Choo, dobře 
obsazen jako Fiala, vytváří mírně groteskní etudy, jimž zajímavě 
koresponduje I».Holečková expresivními kreacemi Terezky* Obecní "vejboři” 
/A*Smolík j.h,, Z«Sulcj*h*, M.Hedánek/ vnáší dobrou komtkku* Od předsta
vitele dědečka Dubského, Dédy Papeže, jsme s jeho citlivým vnímáním
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asiky očekávali poněkud víoe. I přes naznačené herecké výtky, 
i přes to, že pojetí davových scén : jsou tu dynamicky křečovité, 
tu zase tichounce statické - je ilustrativní, lze zopakovat, že 
vzhledem k možnostem režiséra /nikoli vzhlefíem k možnostem chebského 
souboru/ vznikla inscenace pro své publikum divácky vděčná.

Doufáme však, Že vzhledem k vysoké umělecké náročnosti, jakou 
divadlo na sebe klade a kterou prokazuje, se mu v dohledné době 
podaří taková inscenace české klasiky, jako byla objevná interpretace 
moliérovská. Což vyžaduje zřejmě jiného režiséra a větší Čas na 
přípravu, než mohly mít předcházející inscenace české klasiky1'*


