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C A | 0  GOLDONI NA JEVIŠTI JO
Ve svém programu nezapomíná Tihočeské divadlo ani na po

vinnost seznamovat diváky s klasickým odkazem světové dra
matické literatury. Snaží se o to prostřednictvím stěžejních 
děl s  ohledem na žánrovou pestrost repertoáru.

Takovou komedií je Sluha 
Žlvoú pánů Carlo Goldomiho, 
jehož premiéru uvádí dnes 
večer Činohra JD v pohostin
ské režii Pavla Michala s 
Pavlem Havránkem v hlavní 
poli sluhy Truffaldina.

Carlo Goldonl (Benátčan, 
fcterý žil v letech 1707 až 
1793) má velké zásluhy o vy
tvoření nového evropského di
vadla. Poznal bezvýchodnou 
situaci commedie deťarte a je
jí Jednoduchou osnovu mahra- 
Boval postupně přesným tex

tem; od abstraktních postav 
přecházsl ke společensky vy
hraněným charakterům, íe- 
jichž prostřednictvím zesměš
ňoval způsob života feudální 
společnosti i vážné problémy 
nastupujícího měšťáctví. Po
stupně ovládl jeviště, diváky 
a přesvědčil i herce. Důka-) 
zem jsou četné objednávky, 
které Gcldonl dostával od pro
minentů hereckých skupin, a 
pronikání jeho her do celd 
Itálie a přes Paříž do celí 
Evropy.

Komedii Sluha dvou pánů 
uvádělo Jihočeské divadlo 
před dvaceti lety. V jejím no
vém nastudování se snaží re
žisér i herci, aby neztratila 
nic ze své původní hravosti a 
komediální bezprostřednosti, 
dávala zábavu i osvěžení a v 
podtextu přinesla dnešnímu 
divákovi kromě radosti z bra
vurního herectví 1 dostatek 
myšlenek, lež 1 po dvou sto
letích jsou „věčně lidské“.

(Jv)

Šestou činoherní premiérou le* 
tošní sezóny Jihočeského d i
vadla byla páteani inscenace 
komedie Carlo Goldoniho Slu
ha dvou pánů. Na snímku Bo
hum ily Matikové je Franta 
Koke jl [ho te lié r Brighella  
Sciucalegrandi) a V ladim ír 
Volek [benátský obchodník, 
Pantalone A gn ivo rla j.


