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fHvodelnf mládí na Kladní
Bosé nnhv v narku 1b zcela ve znam e
ní "mladých divadelníků školou povin
ných. Režii má Jiří Fréhar, výpravu 
navrhl Zdeněk Šánský a kostýmy 
Vlasta Otřísalová ■— všichni poslucha
či pražské DAMU. Myslím, že to není 
špatný nápad umožnit mladým výspě* 
lým posluchačům  z nejvyšších ročníků 
vysokých divadelních učilišť, aby si 
ověřili své umění nejen na prknech 
školní scény, ale i v praxi u profesio
nálního divadla, kde je nutno vyrov
návat se s mnohem náročnějším i p ra
covními podmínkami. Přirozeně, že 
k tomu musí být vybrány úkoly odpo
vídající jejich talentu , schopnostem  a 
možnostem.

Šimonova veselohra Bosé nohy 
v parku neklade na inscenátory 
obzvláště velké nároky — má malé 
obsazení, odehrává se v Jediném in
teriéru  a v současnosti a může tedy 
býti zkušebním kamenem i začínají
cím profesionálům . Nesdílím sice 
s částí am erické kritiky  její nadšení 
nad touto hrou, protože si myslím, že 
i v tom to nenáročném  oddechovém 
žánru jsou napsány hry vtipněji a vy
nalézavěji, ale vcelku hra splňuje dob
ře svou úlohu — příjem ně pobavit. 
Trampoty m ladého začínajícího m an
želství s impulsivní mladou ženou a 
ctižádostivým právníkem , osamělá 
starší tchyně i tajuplný soused, m alin
ký nevlídný byt, kdesi až pod obla
ky — to vše tu h raje svou roli. A Si
mon má to, co m ají skoro všichni zá
padní a zcela jistě am eričtí autoři. To
tiž dokonalou znalost řem esla a diva
delní techniky. Dokáže pohybovat svý

mi postavičkam i na jevišti jako dobrý 
šachista figurkam i na šachovém poli.

Režisér Jiří F réhar cítí rytm us hry 
i její komediálnost, k terá  se pohybuje 
až na hran ici frašky a třebaže si ně
kde vypomáhá pouze vnější komikou, 
když např. nechává na začátku hry 
zbytečně nadm ěrně pobíhat na  scéně 
Corii, aby vyjádřil její nedočkavost. 
Ale naštěstí tyto momenty nepřevažují 
nad ostatní režijní prací. Více se totiž 
(a ke zdaru věci) zam ěřuje na vypra
cování humorných situací v hereckém  
projevu. A čtveřice herců, k teří »tá
hnou« celé představení, baví diváka 
právě touto vkusnou a nápaditou ko
mikou, k terá  vychází z dobré spolu
práce herce a režiséra.

Olga Doležalová jako Corie má pů
vab mladé a hezké ženy i její umině- 
nost a ztřeštěnost, zatímco Martin Liš
ka si v postavě jejího muže Pavla 
udržuje rozum nost i střízlivost m ladé
ho am erického in telektuála a jeho zá
věr, kdy se také dokáže »odvázat«, těží 
ve svém komickém účinu z překvapi
vého kontrastu. Starší generaci zastu
puje Míla Myslíková jako Coriina m at
ka a Rudolf Hurich v postavě záhad
ného pana Viktora Velasca. Myslíková 
má dar živelné bezprostřední komiky, 
umí pointovat své výstupy a svým hu
morem, jako by vždy zaplnila celotf 
scénu. Uhlazenou drzost, k terá šokuje 
svou přímostí i komičnost textu použí
vá Hurich herecky vyváženě a dopl
ňuje působivě komiku své partsrerky. 
Celému představení dává scéhograf 
ve svém in teriéru  atm osfériy  funkč
nost a reálnost.
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