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HOSTINA KANIBALU se jmenu
je fraška, kterou s použitím syše- 
tu klasika johanna Nestroye na
psal přední herec slánského Di- 
vadýlka }. Šíma. V režii ). Hlož- 
ka ji pětičlenný soubor hraje 
s úspěchem v řadě klubů a zá
jem neustává. Není divu, protože 
inscenace má mnohé z toho, co 
publikum, a nejen mladé, jinde 
hledá velice obtížně, je to pře
devším závažné soufiasné téma a 
jemu odpovídající, tj. moderní 
divadelní forma, jistě, fraška je 
žánr letitý, ale v podání Slán
ských je kombinována se svižnou 
revuí, jejíž vstupy samostatně 
rozvíjejí a komentují jednotlivé 
situace; tím je průběžně vztahují 
k hlavní myšlence, jíž je varování 
před manipulací lidského vědo
mí. Nejde však zdaleka jen 
o ovládáni násilné; neméně ne
bezpečné je nenápadné, ale o to 
vytrvalejší působení, které by
chom mohli nazvat myšlenko
vou erozí. Vede totiž k myšlen
kově pohodlnému, programově 
apolitickému postoji ke světu, 
postoji, kterému je cizí jakákoli 
odpovědnost, a tím i angažova
nost ve společnosti. Snaha po
nechat řešení etických otázek na 
jiných, mravní alibismus, je ry
sem jisté infantility, primitivnosti 
— a právě proto jsou tu ve hře 
oni smyšlení divoši.

Přes vážnost tématu mají před
stavení charakter výrazně kome
diální, všestranný kontakt s pu- 
blikem je průběžně stvrzován 
častým smíchem. V prostoru ob
klopeném diváky rozehrává re
žie s minimem rekv zit maximum 
akcí, jedna metafora stíhá dru
hou, ať již je jejím materiálem 
slovo, tělo herce nebo předmět. 
Herecky vévodí komik K. Danda, 
ostatní se prosazují především 
v kolektivních akcích, jako jsou 
tance, cviky, písně, skandovaná 
recitace atp. Za úvahu by snad 
pro příště stála možnost dialo- 
gizace sebereflektujíc 
tářů — jak to konečn 
je i vtipný tištěný ;
Inscenace již prošla 
ných přehlídek, naj 
s úspěchem uplatnila 
ném divadle v Paláci
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