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spěšného amerického komediografa 
B  J  NEILA SIMONA fnar. 1927/ znám 

z jeho starší komedie Bosé nohy 
v parku („Barefoot in the Park“, 1963/, 
v níž se osvědčil jako řemeslně zdatný 
mixér komiky a dojáku, frivolity a refle
xe, pravdivých psychologických postřehů 
a happy-endu. Po plzeňské premiéře má
me nyní v Praze příležitost poznat v DI
VA D LE KOMEDIE další jeho hru, kterou 
přeložil Ivo Havlů pod názvem APARTMA 
719 [v originálu „Plaza Suitě“, 1968/.

Jsou to vlastně tří aktovky, spojené stej
ným dějištěm, dvoupokojovým apartmá 
newyorského hotelu Plaza. První je pře
v á ž n ě  dialogem dvou hostů z lepších kru
h ů , v němž se on {Svatopluk Beneš] 
v t r a p n é  situaci doznává manželce (Lud
m ila  P l c h o v á /  z nevěry, v druhé úspěšný 
h o l l y w o o d s k ý  producent {Josef Zima) po 
delším přemlouvání dostane do postele 
počestnou maloměšťačku — spou někdejší 
lásku (Nina Jiránková/l třetí aktovka je  
typjckou fraškou a  nmŠstět k terá  m  scan?

kla v koupelně. — Tedy příběhy tuctové, 
až banální, hrdinové praobyčejní, ze živo
ta dobře známí, stejně jako jejich vztahy. 
Autorova snaha najít pod tím vším dezi- 
UtM i  všednosti a neuvědomělý strach

Neii Simon 

v Divadle komedie
z osamění je evidentní a tvoří jakousi 
vnitřní spojnici-všech tří miniatur. Ovšem 
stejně evidentní je autorova snaha, zřejmě 
úspěšná, napsat věc líbivou, obchodně vý
nosnou. S tím v plné shodě je jeho hu
morně shovívavý pohled na současnou 
společnost.

Znaku, které charakterizují Bosý nohy 
I  fíarki, pmojevujt ee 1 «  Apartmá tm , ale

snaha najít pravdu v obyčejných situacích 
obyčejných lidí zdá se mi výraznější 
i úspěšnější. Tímto směrem také ve výbor
né scéně Zdeňka Pavla jde úsilí režiséra 
Františka Mišky, vkusně využívajícího hu
morných poent textu (a kalkulovat s těmi
to poentamt umí autor řemeslně výborně/. 
Rozhodně nelze také autorovi upřít, že 
píše hercům vděčné role. Ansámbl Měst
ských divadel toho také vděčně využívá, 
Sv. Beneš suverénně hraje manžela v prv
ní aktovce, ale stejně jako L. Plchová 
osvědčuje v třetí schopnost důsledné fraš
kovité nadsázky. Za nejlepší výkon ve
čera pokládám N. Jiránkovou z druhé ak
tovky pro nejživotnějšt vytvoření cudně 
ostýchavé, přitom zvědavě lačné, upovída
ně komické, přitom vnitřně nešťastné oby
čejné ženské.

Zábava celkem dobrá, nového málo. Což 
je úměrné možnostem textu autora, iehož 
klást do jedné roviny s Williamsem či 
Ingem pokládám za značně nadnesené.

JIM B EN EŠ
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?ismus, plný viry V ílo v ě k a  a jeho přiro- 
enou vitalitu. Simon dovede často sg se* 
eironickýtn zaměřením nastavit kritické 
rcadlo současně Autom atizované společ- 
ostf,Jsjě jíž  d o k o n a jí' soukolí je  přece jen 
asahóváno citovýtadtproblémy a nezbytnosti 
:jich  řešení. -v
Ze světa autorovy obvyklé tematiky ne- 

ybočuje ani tro jice  dramatických povídek 
partmá 719 (původní název Plaza Suitě), 
eré nastudoval soubor Městských divadel 
■ažských na scéně Divadla komedie. Každá 
ivídka má odlišnou atm osféru, je j i c h  dia- 
gy jsou zvládnuty š^brllantní profesiona- 
:ou. Situačně nejlépe je pointován druhý 
•íběh, kde se slavný hollywoodský režisér 
tkává se svou bývalou spolužačkou a 
tšnivou ctitelkou, do absurdně komické 
tlohy je  nadsazen závěrečný příběh man- 
lů Hubleyových, který je  spíše groteskou 
ž dramatickým obrázkem. Režisér Fran
ěk Miska vyšel především z komediální 
¡dny Šimonových příběhů a zaplnil před- 
ivení celým gejzírem  nápadů a vtipných 
gů, které s humornou laskavosti i štipla- 
m ostřím osvěžují jednotlivé dram atické 
uace. A třebaže postupem režisér přece 
i opakuje to, co na začátku tak štědře 
se l, představení si uchovává svůj sty* 
rý řád až do konce, k čemuž jistě  při- 
íly 1 herecké výkony Niny Jiránkové, 
dmily Plchové, Svatopluka Beneše a Jose- 
Zímy, vesměs udivující nespoutanou fan- 
ií hereckého vyjádření ve výtečně postl- 
té poloze zdravé a přirozené komediál* 
stí.
Jení proto divu, že profesionálně dobře 
ádnuté představení, i když myšlenkově 
ě nenáročné, se stalo úspěšným titulem 
ižské divadelní sezóny. Znovu se potvr
dí, že vyloženě zábavné a oddechové ti- 
y nemůžeme z jeviště zcela vymýtit, 
áště jsou-li dělány s opravdovým vkusem 
mírou.

-mt-

J
běhy z hotelového apartmá

oučasné divadelní statistiky prozrazují, 
nejúspěšnějším  americkým dramatikem 

— pokud ovšem za měřítko úspěchu pova
žujeme počet repríz — je dnes Neil Simon, 
jehož hry se staly hitem na Broadwayi a 
některé se s úspěchem objevily i na našich 
scénách Nelze nevidět, že Simon stále jaksi 
balancuje na pomezí dramaticky sdělné 
výpovědi o životní skutečnosti současného 
New Yorku a profesionálně dokonalého, 
nicméně čistě řem eslného „bulváru“, který 
si získává diváky již komediálně viděnou 
problematikou rodinného a intimního života 
současného Američana. Ukazatelem úspěš
nosti je  tu především Šimonův zdravý optj^ -
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Hosté z hotelu P lazza
V režii Františka Míšky, na scéně Zdeňka Pavla, v kostýmech Marie Wenigové 

& za hudební* spolupráce Josefa Smetany uvadlo v pátek 12. prnsjjpng Divadla, 
komedie hru Neila Simona Apartmá 719. Přeložil ji  Ivo T. Havlů.

NEIL SIMON patří k plejádě n ejen  úspěš
n ých , a le  i literárn ě  uznávaných americ^ 
kých dram atiků. Je to tím cen n ě jší, že je  
převážně kom ediograf a — jak  známo — 
kom edie bývají vesměs považovány za mé
n ě hodnotný literárn í i jev ištn í útvar. Na

še obecenstvo se s ním setkalo  už tak é: 
vzpomeňme na jeho Podivný pár a Bosé no
hy v parku.

Jakb v n ich , i v Apartmá 719 hledí k ri
tickými okem s vlídným úsměyem na lid
ské slabosti. Dvoupokojové apartm á v pře
pychovém newyorském  hotelu Plazza je  
dějištěm  a zároveň jediným  pojítkem  tř í 
sam ostatných j*ednoaktových komedii. Růz
ní hosté, k teří je  postupně obývají, po
skytu jí autorovi možnost rozehrát nejrůz- 
n ější s itu ace i ponořit se ve zk ratce  do 
n itra  několika věkem i postavením  růz
ných osob a ukázat je jic h  bolesti, citové 
problémy i sm ěšné, i když ne bezvýznamné 
slabosti. Citlivý pohled psychologa se tu 
spo ju je se sm yslem  pro humo/r a s vtip- 
ností, kterou kom edie přímo srší.

František  Miska vyšel z původního ná
zvu (Plazza Su itě) a inscenoval dílo jako  
dram atickou suitu s jasným  odlišením  tem 
pa je jíc h  jednotlivých  částí, asi tak , jak  
tomu bývá u podobných suit v hudbě. Čtyři 
h erci tu h ra jí po dvou ro lích  ch arak te 
rově výrazně odlišených: Ludmila Pícho- 
vá, Svatopluk Beneš, Nina Jirán kov á (vý
tečn á především v druhém příběhu) a Jo 
sef Zima.

Apartmá 719 nezní jako  útočná obžaloba, 
spíše je  cituplnou humornou a vtipnou 
kritikou lidské všedností — bohužel zda
leka ne jenom  am erické, i když nese je jí
výrazné znaky. Zapadá přesně dp stylu
i žánru Divadla komedie a b u d fy& ít jistě  
u jeho  obecenstva úspěch.* /  ov~
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Kom edie životních postřehů
Kdybychom chtěli velice stručně charakterizovat umělecky a životní profil am erického drama

tika wtzta Simona, museli bychom asi především nápsat, že je vystudovaný lékař, který poznal lidi 
nejdřyle z vnitřku a jeh& další činnost na dráze televizního autora ho přivedla k poznání všeho to 
ho, čvjL/fe Člověk obklopen, čím žije i čím je formován.

Dove|l do sebe vstřebat jak o  dram atik vše to, čím 
»je vůbec proslu lá am erická dram atika i litera tu ra  — 

totiž věro jatn ost, životní 
pravdivost, všední neokáza- 
iost, porozum ění, shovíva
vost i chápavou moudrost, 
znalost lidských citů  i 
vášní, slabůstek , pochope
ní ěetných životních kon
flik tů  atd. Své hrdiny, po
stavené do určité  kon flik t
ní situ ace, vidí očim a 
moudrého hum oristy, který 
sé dovede nad vším tím, 
co jeho figurky děla jí, 
usm ívat a nikoliv Je sž íra
vě stavět na pranýř.

Zažili jsm e to v jeho u 
nás známé komedii Bosé 
nohy v parku na problé
m ech mladého m anželské
ho p^ru — v komedii Pla
za Suitě, hrané# pod ná-Ludmila Píchová

zvem Apartmá 719, jeho  hrdinové m ají za 'sebou už 
více let, život je  už trochu pošram otil a  m anželství 
se všemi denními starostm i přineslo nové problémy 
a nové konflikty. T ži- u h lu v liy K te ré  u v ed lo , Diwa<Uo 
komedie— v dobře znějícím  překladu Ivo T. Havlů a 
v režií F . Mišky, představu jí tu  drobné humorné mi

niatury m ezilidských vztahů: v první je  to m anželská 
dezilúze a citové opotřebení, v druhé je nám nazna
čen  v postavách úspěšného film aře a je h o  přítelkyně 
•£ mládí, chvilkový únik z dosavadní prázdnoty, a 
tře tí je  projevem  generační m entality. Přirozeně, že 
je  to pouze základ ní obrys dram atického schém a
tu.

Autor dovedl napsat živé typy a rež isér F. Miška

jím dovedl dát v poloze dram atikova hum orného nad 
hledu i p lastickou , dobře charakterizovanou i umě 
řěně kreslenou podobu. Všechny tři aktovky dávají 
hezké h ereck é příležitosti, protože h erci jsou tu nu 
cení odlišovat na pom ěrně m alé ploše (jde tu o hlav
ní postavyj dva různé charaktery .

V první aktovce Host z lepších  kruhů vytváří L. 
Píchová jako  Karen štěbetavou, svéráznou, chápavou 
m anželku, která  má svou vlastní životní filoso fii, po
stavenou na porozumění, ve tře tí aktovce — Svatební 
hosté — je  to panička Norma s malým mozečkem 
domácí ku chtičky i putičky, Sv. Beneš ji v prvé aktov
ce nahrává jako stárnou cí elegán, um ěřeně ješitn ý 
a d ostatečně šokovaný v tom, jak nepozná svou m an
želku a ve tře tí aktovce rozehrává v b rilan tn í ko 
m ice svou ro li Roye Hubleye, v níž má cit pro fra š 
kovité gesto i vtipný dialog. Nina Jiránková se uvede 
v prvé aktovce jak o  sebevědomá žena Jean, vědomá 
si své ceny pro Sam a a bavící se pohledem na paní 
Karen a V druhé aktovce Host z Hollywoodu upou

tává rozkošnou studií hloupoučké, půvabné Muriel, 
která je  stržena sv ětáckostí svého p říte le  z mládí, ny
ní slavným  filmovým producentem , jenž si ji získává 
především všem i známostmi velkého film ového světa. Je 
to parod ijn í sk ica  poblázněných husiček a J. Zima 
který v prvé aktovce h ra je  uhlazeného, úslužnéhqj 
číšn íka, si jako elegantní, znuděný, blahosklonný, 
aféram i prošlý slavný muž zkouší svůj neomyln 
způsob, jak  si co nejdříve získat om ezené stvořeníčk 
kterém u se Vyplňuje část snů o sladkém  životě. I Z a
dy  dokazuje dram atik, že své figurky dobře zná af že 
jím rozumí. Na to vše m ají h erci v Divadle Koiňedie 

citlivou ruku i vyzkoušený divadelní c itfc / (m ik )


