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Časy nejlepší kondice brněn
ské Husy na provázku, a ty byly 
v roce 1987 na tehdy třítýdenním 
zářijovém Divadle v pohybu III, 
připomnělo nedělní uvedení pro
jektu  Jirka Kniha hledá autora 
pod souborným názvem Kde 
Shakespeare můj?

Od jedenácti hodin před po
lednem až dlouho přes půlnoc se 
ve všech prostorách Domu pánů 
z Fanalu. kde sídlí Centrum ex
perimentálního divadla, v rámci 
velkolepě koncipovaného mezi
národního festivalu D ivadelní 
svět Brno střídali hudebníci, zpě
váci, výtvarn ic i... A utoři (M ilan 
Uhde, David Drábek) předčítali 
dramatické texty. To všechno na 
alžbětinské scéně.

H lavním tématem projektu se

ale stalo sedm nových her insce
novaných sedmi režiséry ve 
sklepní scéně, ve zkušebně, ve 
skladu kulis a v katakombách. 
Herci zvládli všechno dokonale, 
neunavitelně, bravurně a pomoh
l i  divákům nalézat odpověď na 
otázku, jes tli je  vedle po litiky  
i české divadlo v kriz i. Chvála
bohu není!

Maratón nezačal nejlépe. Ry
ba horí Jána Mikuše v režii auto
ra je obrazná tak, že se v ní téma 
postapokalyptického božstva 
a člověčí viny i trestu rozmělnilo 
do nekomunikativní nesrozumi
telnosti.

Naštěstí následoval Večer 
umělců Pavla Trtílka v režii V la 
dimíra Morávka -  nekonvenční 
obžaloba národa zdecimovaného 
masmédii v éře konzumního 
blbství šířeného politiky, rychlo-
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n a š e l  a u t o r y
kvašenými zbohatlíky a televize
m i v je jich  službách.

Zvláštní atmosféra scénické 
črty Daniely Fischerové 12 způ
sobů mizení aneb Mág v režii 
Barbary Herzové je  iluzionistic- 
ké šmíráctví ve stínu ideologie 
dobývání teritoria a drcené ne
vyhnutelným vztahovým tro j
úhelníkem.

Hraj komedii Karla Steiger- 
walda odm ítli v Praze, protože 
prý některé herečky, které aktiv
ně přály trest smrti jiným  hereč
kám, se v inscenaci poznávaly. 
V  Brně takové nežijí a Břetislav 
Rychlík stvořil jeden z nej lepších 
příspěvků projektu. Mráz při tom 
po zádech běhal.

David Drábek nejenom četl 
úryvek z kontroverzní Koule, ve 
které Barbora Tachecí objevila 
hommage á Helena Fibingerová.

Petr Forman uvedl na scénu své 
Vykřičené domy, příběh docela 
obyčejného nezaměstnaného in 
ženýra ve službách umírající 
zpěvačky... Byl to jeden ze dvou 
nejlepších příspěvků nedele.

Slabinou naopak byla Žároviš
tě Petra Mašky, nastudovaná A n
nou Petrželkovou. Další pseudo- 
intelektuální nesrozumitelno, do 
sebe zahleděná hříčka o světě za 
horizontem.

Vrchol dne? To léto Ondřeje 
Novotného v nastudování Jana 
M ikuláška, dnes bezkonkurenč
ní české režisérské jedničky, p ři
neslo do detailu vycizelovaný 
tvar o vypatlanosti vztahů (ne
jen) v jedné undergroundové ka
pele. Máte přitom  pocit lehké 
improvizace. Jsou to vlastně jen 
„poznámky k nenapsané hře 
Kurva, Mengele!“
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Celý den s Provázkem

Brněnské divadlo Husa na provázku si 
malé cíle neklade a velkých výzev se 
neleká. Jeho principál Vladimír 
Morávek se zálibou sestavuje velkolepé 
a mnohahodinové obrazy ze svých 
oblíbených autorů (Čechov, Havel, 
Dostojevskij), stejně jako s chutí ždímá 
své herce. Tuto neděli obsadí Provázek 
na celý den pražské Divadlo Archa. 
Invaze se koná za účelem provedení 
celodenní koláže Kde Shakespeare 
můj?, jež obsahuje pět inscenací her 
současných českých a jiných autorů 
(Ján Mikuš, Pavel Trtílek, Karel 
Steigerwald, Daniela Fischerová, Ondřej 
Novotný), režírovaných pěti režiséry 
z Husy i odjinud.
Mezi jednotlivými kusy jsou jen krátké 
přestávky, takže se hraje téměř 
permanentně od jedenácti hodin 
dopoledne skoro do půlnoci. Divákovým 
průvodcem je herec Jiří Kniha, jenž je 
zároveň jednou z dramatických postav. 
Zážitek je to mimořádný a zřejmě 
v Praze jedinečný a neopakovatelný - 
a to jak pro diváky, jejichž fyzické 
nároky jsou během průběhu dne 
tlumeny erárním borščem, ale hlavně 
pro herce a zvláště herečky. Ty jsou 
ochotny pro své divadlo a umění vůbec 
třeba padnout. J i ř í  P e ň á s

Divadlo Husa na provázku v Divadle Archa, 
Praha, 18. září


