
Andrej Krob (vlevo) a  Josef (Žluťák) Hrubý Foto Ondřej Němec - LN

Krobův Čechov na Zábradlí
ku konce minulého století, kde se 
všichni ohánějí nutností pracovat 
pro „lepší příští“, režisérovi připo
míná naše rozpaky po zhroucení 
komunismu.

Krobova vtipná interpretace Če
chova osciluje na pomezí truchlivé
ho podobenství o zmarněných 
iluzích a frašky o patetickém sebeo- 
belhávání. Klíčovou roli panovačné 
Nataši, která bezohledně okupuje 
Prozorovovic dům, ztělesnila Hana 
Pilná. (jaf)

Principál ochotnického Divadla 
Na tahu režisér Andrej Krob a je
den z protagonistů souboru Josef 
(Zluťák) Hrubý předevčírem  
v pražském Divadle Na zábradlí 
učili publikum, jak se správně pije 
vodka.

Ochutnávka se odehrála v mezi
hře veřejné zkoušky legendárního 
Čechovova dramatu Tři sestry, 
v němž se oba „učitelé" podělili 
o roli skeptika Soleného. Příběh 
o bezradnosti v provinčním městeč-
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P od názvem RU SKÝ V EČ ER  se ve čtvrtek v 19.00 popáté 
a údajně definitivně naposledy v Divadle Na Zábradlí ode

hraje veřejná generální zkouška hry A. P. Čechova Tři sestry 
v nastudování nehereckého souboru členů Divadla Na Tahu. Její 
šéf a režisér Andrej Krob nemá rád premiéry, chce naopak di
vákovi dopřát »dobrodružství permanentního hledání konečné
ho tvaru inscenace«. Ke vstupence divák nezbytně potřebuje 
vlastní dřevěnou lžíci a misku a vlastní stakan. Součástí před
stavení je  totiž i veřejné stravování (boršč) a kurs pití (vodky). 
Ruský večer s pořadovým číslem V. se koná před slavnostní prv
ní derniérou hry. (šva) Foto Hana Rysová

Divadlo Na tahu oprášilo Tři sestry
Amatérské Divadlo Na tahu (zná
mé především netradičními insce
nacemi her Václava Havla) před
vedlo v sobotu na Hrádečku 
několik ukázek z připravovaného 
ztvárnění legendárního Čechovova 
dramatu Tři sestry. „Na té hře mě 
zajímá především okupace domu 
Prozorovových Andrejovou ženou 
Natašou,“ vysvětlil pro LN režisér 
Andrej Krob. „Situace sester, které 
si po smrti otce nevědí rady samy 
se sebou, navíc připomíná naše 
rozpaky ze svobody po pádu komu
nismu,“ dodal režisér. Prozradil, že 
u příležitosti dvacetiletého výročí 
slavného představení v Počerni- 

R ežisér Andrej Krob (na snímku v popředí) te n to k rá t veřejnou cích plánuje Divadlo Na tahu na 
zkouškou nejen kom entoval, a le  v Čechovově podobenství hrál I příští rok inscenaci Havlovy Zeb- 
Jednu z klíčových postav. Foto Ondřej Němec - LN rácké opery. (jaf)



FESTIVAL
OKOLO TŘEBONĚ

Je dnes jistou módou říkat, že folk v Čechách je 
mrtev. Existují však důkazy o přinejmenším před- 
časnosti takového tvrzení. Jedním z nich je festi
val Okolo Třeboně, pořádaný agenturou Bámy ve 

dnech 30.6. -  4 .7 . v Třeboni a Suchdole nad Lužnicí.
K nesporným kladům dnes už tradiční akce patří výběr po

zvaných umělců sahající od Divadla Járy Cimrmana (na sním
ku Petra Jedináka), Radima Hladíka přes Jana Hrubého 
a sourozence Ulrychovi až po Nezmary a Pavla Dobeše. Dí
ky tomuto rafinovanému mixu nehrozí, že si normální smrtel
ník bude muset zalamovat prsty s dřevěnými kotlíkáři či po
slouchat folkařské „umí“.

Protože prostory, v nichž se celá akce odehraje, nejsou na
fukovací a zájem bývá každoročně velký, bude možná rozum
né obrátit se na některý z uvedených předprodejů: v Třeboni 
(Gramodesky Čihák, IKS Třeboň, JVP Music, ART Music Tře
boň), v Českých Budějovicích (Melodie Voříšek, Na sadech 
16), v Jindřichové Hradci (IFM Melodia Jind. Hradec), v Praze 
(Melantrich, Folk & Country, Country rádio -  Country Claim, 
Hudební nástroje, Náprstkova 10) nebo písemně na dobírku 
na adrese: Okolo Třeboně, P. O. BOX 61, Třeboň 379 01.

PRAHA
TANEC PRAHA. Již

SĚtMi sedmý ročník Mezi-
národního festivalu

 'soudobé taneční
tvorby a pohybového divadla 
otevřou o tomto víkendu do
provodná vystoupení na Sta
roměstském náměstí. Prvním 
regulérním představením  
v rámci festivalu budou vy
stoupení Trishy Brownové 
z USA ve Státní opeře Pra
ha ve středu 21. a čtvrtek 
22 .6. a české tanečnice Len
ky Flory v Divadle komedie 
v sobotu 24. 6. Americká ta
nečnice Margaret Jenkinso- 
vá vystoupí v Divadle Archa 
v neděli 25. a pondělí 26. 6. 
Festival bude pokračovat až 
do úterý 4. července.

KRÁL JELENEM. Divadel
ní spolek Kašpar a anglicky 
mluvící společnost Misery 
Loves Company sídlí pod 
jednou střechou D ivadla  
v Celetné téměř rok a obě ty
to společnosti se volně prolí
nají. Přesto první společnou 
inscenací se stává až nyní 
Gozziho Král jelenem, kterou 
oba herecké spolky uvedou
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p o h o d a  r a d o  se ■
Každý čtvrtek 15.30-16.00 h 
půlhodinka s Reflexem

A , řT , S ‘

společně v angličtině. Premi
éra se uskuteční v pondělí 
19 6

FESTIVAL BLÁZNIVÝCH 
KO UZELNÍKŮ. Přehlídku 
klaunského divadla uvádí A- 
-studio Rubín ve středu 21. 
a č tv rtek  22. 6. Začátky  
představení jsou ve 20.00 h.

VEČER HERECKÉ ŠKO
LY. Žáci prvního a zatím jedi
ného ročníku soukromé he
recké školy, kterou před ro
kem založila Věra Kmochové 
a na níž učí například Eliška 
Balzerová, Petr Kostka, Car- 
men Maierová, předvedou 
ukázky ze své celoroční prá
ce ve čtvrtek 22. 6. v Bra
nickém divadle.

KVAS KRÁLE VONDRY. 
Slavnostní představení in
scenace Kvas krále Vondry 
XXVI., které bude spojeno 
s degustací čuníka a jiných 
vybraných lahůdek z domácí 
kuchyně, uzavře divadelní 
sezónu v Dejvickém diva
dle. Toto poslední předsta
vení se uskuteční ve čtvrtek 
22.6. _______

RUSKÝ VEČER. Pátou 
a zároveň poslední veřejnou 
zkoušku hry A. P. Čechova 
Tři sestry, která je posledním 
představením před první der- 
niérou, uvádí Divadlo Na ta
hu v pátek 23. 6. v Divadle 
Na zábradlí. Představení bu
de spojeno s veřejným stra
vováním a pitím vodky. 
Účastníci večera jsou povinni 
mít u sebe dřevěnou lžíci, 
misku a vlastní stakan na 
vodku.
—  ¿r J T c



Divadlo Na tahu dnes (v 19 ho
din) v pražském Divadla Na zá
bradlí naposled předvede veřej
nou zkoušku legendárního Če
chovova dramatu Tři sestry. 
Zájemcům o netradiční předsta
vení, v  Jehož rámci opět proběh
ne malá Instruktáž v  pltí vodky, 
se doporučuje vlastn í stakan  
a lžíce na borič. Jako další pre
miéru chystá ochotnický soubor 
- vedený Andrejem Krobem a pro
slulý osobitými Inscenacemi her 
Váplava Havla - novou verzi Hav
lovy Žebrácké opery, od jejíhož 
„ostře sledovaného“ uvedení 
v hospodě v Horních Počernicích 
uplyne letos v listopadu Již dva
cet let. (jaf) Foto Hana Rysová


