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Výprava:A .̂ sbraj j.h. Kostým: n.Kovářová

Ve své veselohře se Rudi Střehl zaměřil na tritiku b; ro- 
kratičkého myšlení,na otázky nedůvěry v zarevý liaský rozum 
i na otázky poctivého přístupu k lieem.V popředí jeho zájmu 
stojí mladý sympatický stranický tajemník v malé vesničce, 
jemuž se daří v práci,protože svým neformálním logickým uvažová
ním umí"předvídat”,a tas se dostává uo složité situace,když jeho 
nadřízení ho pokládají za nec naapřirozenéno*Z této Ochozí 
groteskně pojaté situace vyvěrá i celé komeuiálně koncipovaná 
podoba hry i její nemai»ý účin na diváka*

Ve hře je řada. vtipných di alogů, ne zvykl ý eh -situací i'-tr-efných 
satirických šlehů,tepajících ísmxEianářsKBia omezenost a neschop
nost skutečně logického uvazování*Io vše dalo dobrou příležitost 
režiséru Čechovi,aby si sk tečně divadelně pohrál s dobře přelo
ženým dialogem,©by dal postavám jednoznačně komediální rysy,jimiž 
by ještě zvýraznil jejich charaktery*

V působivě řeáeném interiéru s velkou estetikou i ve stylově 
nápaditých kostýmech dominují inscenaci čtyři postavy,které do
dávají švih rytmus a diváckou účinnost*

V citlivém aranžmá Františka Čecha,který mé přirozený
cit pro venkovskou atmosféru jsme viděli nadějný Kreslíkův
debut v roli Msttese.Je vtipný; a bezprostředním funkcionářem,
ale ztrác. na přesvědčivosti předstíranou uvolněností a nevýraznou
mimikou*přesto vytvořil odraz-:v-z-u základnu pro další role?
Angelika Vlasty Tománkové sem vnáší energičnost mladé vzdělanékomickou ¿r s L-ČíLí̂  ̂  
dívky,koketnost,ale i nezkušenostíVelebe Josefa Kudílka je



humornou a jadrnou kresbou lidového vesnického faráře,¡ctei ý 
má pochopení pro nový ž iv o t a Forétkův Aventuro jer. doplňuje 

a dotváří groteskní rysy základního autorského záměru,stejně 

ja<o re ž ijn íh o  stylu.Vděčnou žánrovou s tu d ií bylo so u ž ití 

plnokrevné Lydie v podání Vysloužilové s lomíčkovým Křivým 

Pavlem,Nezapomeňme ani na d o s k re s lu jíc í ch y ra k teristick ý  typ 

věčně pobíhevé e rámusivé Matky Roloffové v podání Heleny1 Horské.

Čechova in scenace,i když nepotři k jeho výjimečným dílům, 

sta la  se vděčným repaertoérovým osvěžením -  nejen jako povinnost 

dostát dnům kultury NDR jednorázovou aíccí.


