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TĚŠÍNSKÁ DIVADLO - Český Těšín /česká scéna/
Gunther Weisenborn: Muž který se směje /Lořter/
Režie: František Kordula Překlad:V„Soehorovská
Scéna: V.Šrámek j.h. Kostým:A.Babraj j.h.
Hudba: V.Hlavička Pohyb,apolo :E.Gabzdyl j.h.
jjatum zhJLédnutí : 21.4 »1978 v Brušperku 
Premiéra: 9^4.1978____________________________

"Lofter" v Českém Těšíně je příkladem neobratné dramaturgie: 
byt se titul sám o sobě zdá velmi slibný a lákavý,neznamená 
to ještě,že bude i adkvátně inscenačně vyložen.Zkrátka drama
turgie Těšínského divadla neodhadla při nasazeni této hry sily 

"u."Lofter" je formálně antiiluzivní hra,technicky blízká 
Lv ínru názoru a poetice.A tento prvek byl
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Režisér Kordula si tyto skutečnosti zajisté uvědomil.Ve 

spolupráci v výtvarníkem Šrámkem vycházek z prázdného pro
storu, který ekcuje blíže místo děje^Vše je zde závislé na herecké 
akci.Současné d :Coozice soubpru v hereckém vybavení však 
ani zdaleka neodpovídají nárokům hry.Kordula správně vedl 
linii inscenace v důsledně antiiluzivním stylu,avšak narazil 
na diletantský a neprofesionální přístup herců.Ti s velkou snahou 
vytvářeli své roličky,ale s přemírou p pisně-realistiekého 
prožívání,což ostře naráží na vlastní styl hry.Bizarně navíc 
působilo i samotné obsazení některých rolí:Dana Baslerovó 
v roli slepétanečnice Angeliny mě la být vánkem,průzračným 
paprskem -jak je o ní v textu psáno„Podsaditá blondýna s neo
hrabanou chůzi a ohyby byla však nejspíš groteskní karikaturou* 
Josef Charvát v titulní roli svou výškou dvakrát větší než ostatní

a s hřmícím basbarytonem byl jí partnerem více než vulgárním.
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Neprofesionální výkon Veroniky Forejtové v roli Vévodkyně
ivedl obscénnímu a nechutnému výkladu jejích svodů.Belhovský 

jako Bezduchý kreol a Atlet svou vtipnou maskou se nejspíše 
blížil ironickému duchu textu,ale svým výkonem jej degradoval 
na klišé*.Josef Žáček jako Žezlonoš a Rudolf Jančařík jako 
Principál odvedli navýsost šaržovité výkony*A tak světlejším 
místem bylo pouze krátké vystoupení Forejta /Lord Ingram a 
Artur/,který hereckou nirsázkou ukázal,kudy se mělo ubírat 
herectví v této inscenaci«Místy se mu blížil v groteskních 
p:lch ch Jaromír Janeček v roli Jesaiase Kilta.

írsperské publicum,zcelen nepřipravené na náročnou inscenaci 
3 představeni jaíco truchlohru s pohádkovým laděním*

25•4 o 1978 Stanislav Slavický


