
t i kašny Francouzské zahrady Černínského paláce a později i v ní se odehrává jedna ze scén divadelního představení Sen 
noci svatojanské. Snímek: VP -  Vítek

Neobvyklá divadelní podívaná ve Francouzské zahradě ve vodě i na suchu
Shodou okolností se loni na Hradčanech představily dvě no

vé inscenace téže hry -  Snu noci svatojanské Williama Shakes
peara. Letos se obě hrají znovu -  na nádvoří Domu dětí uvádí 
agentura Globe Tomáše Topfera od osmi večer Sen v režii Jana 
Kačera, projdete-li Hradem a zamíříte na Loretánské náměstí, 
o hodinu a půl později začíná ve Francouzské zahradě Černín
ského paláce tatáž hra ve zcela jiném provedení.

Tady uvádí Umělecká agen
tura D + H společnosti Dynstar, 
s. r. o., inscenaci režiséra Jana 
Uhrina v jeho vlastní úpravě.

dvou mileneckých dvojic se pak 
odehrává kolem kašny a posléze 
přímo ve vodě za notného vese
lí pocákaného obecenstva.

Je to především veselý záži
tek, vesměs mladí herci hrají 
s chutí a diváci se šťastně stává-Veselý Sen na Hradčanech

Razantně text zkrátil a výsledné 
půldruhahodinové představení 
neztrácí ani na chvíli švih 
a tempo. Využívá celý prostor 
zahrady. Letní noc a krásná pří
roda jsou jako stvořené pro bláz
nivou i poetickou komedii o lás
ce. Oheron. promlouvá přímo 
z listoví koruny košatého stro
mu, v kouzelném osvětlení se 
na zemi zmítají tři divé ženy, 
které se dělí o roli Puka, s vrza
jícím kolečkem a lopatou projíž
dí po štěrkové cestičce hlouček 
těžkopádných řemeslníků, kteří 
se rozhodli hrát divadlo. Dopro
vázeno malebnými světly i ohni 
a romantickou hudbou Lubora 
Šonky. Působivé jsou i kostýmy 
(Ivana Brádková), jednoduché, 
přesto velmi efektní.

Nenásilně dirigováni ženou 
s fotoaparátem (Jitka Sedláčko
vá), přesouvají se diváci spolu 
s herci na různá místa zahrady, 
kde Pavel Purkrábek vytvořil 
barevné a vynalézavé dekorace 
athénský dvůr i lesní sídla Qbe- 
rona a Titanie. Vrcholná scéna

jí součástí zábavného procesí 
po pohádkovém světě. Úroveň 
hereckých výkonů je různá, 
představení táhne především 
dvojice komediálních milovní
ků (Tomáš Karger a Michal 
Dlouhý) spolu s Hermií Dany 
Ratulkové a na druhé straně ko
mická skupinka řemeslníků 
v čele s výborným Klubkem Bo
houše Klepla. Zajímavým nápa
dem jsou dvojrole Davida Ma- 
táska a Jindry Pokorné jako vlád
ců lidského i kouzelného světa.

Tentokrát je tedy Shakespea
rova komedie opravdu legrace, 
sympaticky zbavena psycholo
gizování, aranžmá je navíc na
tolik srozumitelné, že i cizinci 
neznalí řeči, kteří tvoří velkou 
část publika, mohou vše dobře 
sledovat. Rozhodně si nenech- 
te tento Sen ujít -  hraje se až do 
konce prázdnin denně kromě 
pondělí.

Lucie LOMOVÁ



•  N á š  t ip  n a  v ík e n d

Divadlo se h rálo  v nejrůznějších prostředích. Ve špinavých skladech i honosných 
palácích. T entokráte umístilo Volné sdružení režisérů  Shakespearův Sen noci svatojanské 
do nádherně  harm onicky působící francouzské zahrady Černínského paláce (sídlo federálního 
m inisterstva zahraničních věcí). Milostnou féerii, plnou sym patické hravosti, však nehrají 
na jevišti, ale po celých prostorách zahrady; pozor - nepřem isťují se jen  herci, ale i 
diváci. Díky tom u se mohou využívat takové reálie jako kašna, do níž postupně všichni 
aktéři spadnou (za vlahých večerů to prý ještě jde, horší to je , když se ochladí), schody 
ap. V "letní" komedii plné lásky a nedorozum ění dostali příležitost především  herci 
m ladší generace. Mezi ty nejvýraznější pa tří David Matásek, Pavlína Mourková, Jitka 
Sedláčková, Michal Dlouhý nebo Tomáš Karger. N adšení je  také hlavní devizou představení. 
Vytknout by se snad dalo režisérovi Janu  Uhrinovi to, že příběh někdy až příliš zjednodušil. 
Jenže m ožná právě tato  nekom plikovanost k letním u večeru patří. O to víc se může 
divák těšit ze spontánní herecké im provizace, kterou např. nádherně oslňuje v roli 
řem eslníka Klubka Bohumil Klepl. Představení se h raje  až do konce srpna  každou sobotu, 
úterý, středu a čtvrtek od 21.30.

MARTIN NEZVAL 
FOTO: MAFA - M. RŮŽIČKA
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DIVADLO VE FRANCOUZSKÉ ZAHRADĚ
M  Tak jako  lon i i le tos během  le tn ích  m ěsíců  propůjčilo  

m in is ters tvo  zahraničí Francouzskou zahradu Č ernínského  
paláce V olném u sdružen í režisérů , k te ré  zd e  uvádí v režii 
/, Uhrina Shakespearovu m ilostnou  féer ii SEN NOCI SVATO
JÁNSKÉ. V  překladu M. n ilskéh o , s hudbou L. Š o n ky , na  
scéně P. P urkrábka a v k o s tý m e c h  V  B ráškové  hrají f .  Sed 
láčková , D, Batutková, H. Frejkavá, M. M ajzlík , D. M atásek, 
M, D louhý a}. A ž do 10. 8. k ro m ě neděle  a  pondělí se  za 
č íná  ve 21.30 h  fo d  13. 8. do  31. 8. v  21 h ). D ržm e h er
ců m  palce at n ep r fi  — jen  o tom  případě se divadlo  ne- 
koná! 5 .  j*G  M . ^  )^  i* ,v \  \

X
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Ministerstvo a Sen
(ro l) : Jak se to rýmuje? Obvykle těžko, 

ale žijeme v převratné době. Pod záštitou  
federálního m inisterstva zahraničních věcf 
bude v létě uvádět Umělecká agentura  
D +H  Praha společnost Dynstar s r . o. ve 
francouzské zahradě Černínského paláce  
Shakespearovu komedii Sen noci svatoján
ské v režii a  úpravě J. Uhrina. Od 2. 7. do  
10. 8. se hraje od 21.30 h, od 13. 8. do 
konce srpna od 21 h. Po celý červenec a  
srpen můžete ve francouzské a anglické za
hradě Černínského paláce vidět také výsta
vu děl mladých českých sochařů nazvanou  
Galerie mladých, a to vždy od úterý do 
pátku od 14 do 19 h a v sobotu a  v neděli 
od 10 do 19 h. V rám ci této výstavy si 
poslechnete i  koncerty z  děl českých a  
cizích mistrů od úterý do pátku v 15 a 
v 17 h, v sobotu a v neděli ve 13, 15 a 17 h. 
Vstupenky jsou k dostání u vchodu do za
hrad Černínského paláce na Loretánském  
náměstí v úterý—pátek od 14 h, v sobotu  
a  v neděli od 10 h. Pokladna konči 
v 21.30.


