
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V  MOSTĚ. Městské divadlo Most uvedlo k potěše dětí i dospělých v pre
miéře známou pohádku Hanse Ch. Andersena Sněhová královna. Text upravil pro jeviště Stanislav Oub
ram, který také hru režíruje. Na scéně Miroslava Cygana, v choreograňi Jana Klára a v kostýmech pod
le návrhů Romany Tůmové můžeme vidět Janu Glocovou v titulní roli a jako čaroděje Bohuslava Patzel- 
ta (oba na snímku). ¿V ¿ V * ?  "O ^  ej, foto PAVEL STOLL
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Mostecké divadlo má 
dnes první premiéru
p o h á d k a  /  Děti i dospělí se mohou
těšit na Sněhovou

MOST - První premiérou 
Městského divadla v Mostě v 
nové sezóně se dnes odpo
ledne stane Andersenova Sně
hová královna. Scéna tak po
kračuje v projektu dramati
zací českých a světových po
hádek.

Režie inscenace se ujal Sta
nislav Oubram, který má na 
svém kontě už tři pohádkové 
příběhy. "Po třech klasických  
Českých pohádkách  n y n í in 
scenujem e sérii příběhů ze  
světové litera tu ry ," vysvětlil 
Oubram. Jak dodal, Sněhová 
královna je jedna z vůbec nej
hezčích pohádek. "Je velm i

královnu
lyrická, n em á  m noho  dějo
vých záp le tek , ale to jsm e  se 
v na ší dram atizaci snažili 
z le p š it ," prozradil. Zároveň 
se svěřil, že pohádky z celého 
srdce miluje. "Ty české jsou  
oproti A ndersenovi nebo Ča
rodějově učni; který m ěl pre
m iéru  vloni, obyčejnější, vlíd
nější, a le ohrom ně krásné, ne
boť vycházejí z  národních ko 
řenů, " podotkl.

Titulní roli v inscenaci vy
tvořila nová členka činoher
ního souboru Jana Glocová, 
v úlohách Gerdy a Kaye se 
představují Lucie M atouško
vá a Radim Madeja. jm
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Mostecké divadlo osvícené polární září
p r e m ié r a  /  Opona se rozevřela před Sněhovou královnou
■ JIŘÍ MACAN

MOST - Adaptaci slavné 
Andersenovy Sněhové krá
lovny uvedlo v sobotu v pre
miéře Městské divadlo v Mos
tě. Scéna tak navázala na tra
dici činoherních pohádek, 
které jsou na velké scéně uvá
děny již pátou sezónu.

První, co diváka ještě před 
otevřením opony uchvátí, je 
příjemná hudba Davida Svor
ce. Výtečná je i výprava z díl
ny scénografa Miroslava Cy- 
gana a kostýmní návrhářky 
Romany Tůmové, díky jejichž 
invenci se děj jednoduchým i 
jevištními prostředky lehce

posouvá kupředu. Právě s dě
jem měl nejvíce práce autor 
dramatizace a režisér Stani
slav Oubram. "Andersenovy  
p o hádky  m noho zvra tů  ne
m a jí a právě to jsm e  se v naší 
adaptaci snažili z m ě n i t , " vy
světlil. Oubramovi, který má 
na svém kontě již tři klasické 
české pohádky, se i ze sever
ského příběhu podařilo vy
tvořit barevnou podívanou, u 
níž má člověk co chvíli slzy 
na krajíčku - tu dojetím, tu 
smíchy.

Titulní roli zlé královny si 
s gustem zahrála nová členka 
souboru Jana Glocová, která 
společně s čarodějem Bohu

slavem Patzeltem nahání h rů
zu každým gestem. Lásku na
opak do příběhu vnáší svou 
člověčí úlohou dívky Gerdy 
Lucie Matoušková, která se 
snaží zachránit svého milého 
a zlým kouzlem uhranutého 
Radima Madeju. Výbuchy 
smíchu pak vzbuzují zejména 
zejména vrány ztvárněné Jar
milou Vychodilovou a Věrou 
Mrázkovou a parta loupežní
ků v podání několika členů 
činohry v čele s Reginou Ra- 
zovovou a Ivou Pattersono- 
vou. Kouzelnou postavou je 
též Střechýl Jakuba Dostála, 
jenž děti provází pomocí pís
niček celou pohádkou.
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Vedle muzikálu Balada pro banditu musí Městské divadlo v Mostě stáhnout ze svého repertoáru 
také úspěšnou komorní komedii Prolhaná Ketty, která byla uváděna na jevišti "Rozmáňa". Jedny z 
hlavních rolí zde vytvonly budoucí maminka Andrea Traganová (vpravo) a nadějná Manina Randová, 
která nyní zkouší herecké štěstí v Praze.___________________________________________ ' Foto db: pavel štoll

P rv n í p r e m ié r o u  b u d e  S n ě h o v á  k r á lo v n a
za  oponou  /  D ra m a tu rg ick ý  p ián  M ě stsk é h o  d iv a d la  v M o stě  d o zn á  d ro b n é  

zm ěny, m ísto in s c e n a c e  C la v ijo  č in o h ra  p řich ystá L im o n á d o v é h o  J o e
B JIRI MACAN

MOST - Městské divadlo v 
Mostě je nuceno poupravit 
svůj dramaturgický plán na 
sezónu 1999/2000. Informo
val o tom umělecký šéf či
nohry Vlastimil Novák.

"První dny nové sezóny  
jsou  dosti náročné, protože he
rečky Andrea Traganová a Ja
roslava Zim ová odešly na  m a 
teřskou a Otto Ondra se zo ta 
vuje z  infarktu. Nem oc p o 

stih la  i našeho scénografa M i
roslava Cygana. V ětšinu in 
scenací m u sím e přezkoušet, " 
vysvětlil Novák. Navíc na 
podzim mosteckou scénu 
opustí její dvorní režisér Pa
vel Pecháček, který přijal 
funkci šéfa činohry v Divadle 
F. X. Saldy v Liberci. Právě z 
tohoto důvodu stáhla dram a
turgie z plánu inscenaci Cla
vijo, hru improvizace pláno
vanou pro Divadlo rozm ani
tostí přesunula na velkou scé

nu a pro "Rozmáňo" vybrala 
adaptaci Limonádového Joe. 
Novinkou bude i původní po
hádka V. Nováka a S. Oubra- 
ma O hejkalu Dejvorcovi, 
zlotřilém Čertkusovi a roz
marné víle, která bude uvá
děna v Divadýlku Pod koulí 
v Repre.

Mostecký činoherní soubor 
již před prázdninami posílili 
Pavel Šipoš, který přišel z 
"Rozmáňa”, a absolvent Sou

krom é herecké školy v Praze 
Miroslav Dvořák, novou tváří 
je i m ladá konzervatoristka 
Jana Glocová. V angažmá je 
režisér Vít Venci, jako hosté 
budou v M ostě působit Milan 
Schejbal, Michal Jurášek a 
Jan Klár. Za režijní stolec opět 
usedne i Stanislav Oubram, 
jenž v těchto dnech připra
vuje první prem iéru sezóny, 
a to Andersenovu Sněhovou 
královnu, před níž se opona 
poprvé rozevře 11. září.
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Sněhová královna úspěšně 
odstartovala novou sezónu
recenze /  Lyriku lite rárn í předlohy Hanse Christiana Andersena 

m ostečtí d ivadeln íc i ve své inscenaci řadou dějových zápletek

dop ln ili

■ ALENA SEDLÁČKOVA

Ač byl sobotní večer horký 
a přes blížící se podzim ty
picky letní, na jevišti Měst
ského divadla v Mostě vévo
dila chladná Sněhová králov
na. Krátce před sedmnáctou 
hodinou byla slavnostně za
hájena letošní divadelní se
zóna, jejíž první premiérou 
se stalo právě dílo slavného 
dánského autora pohádek 
Hanse Christiana Andersena 
Sněhová královna.

Pohádka doprovázející lid
stvo, ač dodnes nevíme jed
noznačně, zda jako slovesný  
typ vznikla v jedné národní 
kultuře, odkud se měla rozší
řit do ostatních zem í, či 
vznikla na jistém vývojovém  
stupni každého etnického cel- 
ku, dále uchvacuje čtenáře, 
diváky i autory po celém svě
tě. A přestože ve svém vývoji 
p roštr  celoíTTadou proměn, 
zanechala si své kouzlo, kte
rým uchvacuje malé i ty ne
zmenší. stejné jako dospělé i 
ty neidospélejší. Stále se po
hybuje v kategoriích m ezí 
dobrem a zlem, mezi krásou 
a ošklivostí, stále postihuje -  
i přes svou fikci a nadsázku 
-  základní lidské touhy, 
obecnépravdy a morální nor
my. Tak jako to dělá život 
sám ve své nahotě, tedy bez 
kouzel, čar, nadpřirozených 
bytostí a jednoznačně černo
bílých postav, které jsou pro 
pohádkový příběh naopak ty- 
tické a obohacují ho.

Od počátku až do konce 
příběhem provází, ledovou  
královnou oživený, ram
pouch Střechýl, kterého 
ztvárnil herec Jakub Dostál. 
Střechýl sám v sobě musí vy
řešit mravní problém, zda po
moci dobru, jemuž je ve své 
podstatě silně nakloněn, což  
by ale pro něho znamenalo 
obětovat vlastní život, daro
vaný inu právě krutou ledo
vou paní, které se cítí být za 
tento dar zavázán. Nebo pro
cházet životem s ne zrovna 
nejpříjemnějším pocitem, ale 
přece jen dále žít... Jeho risk 
a sázka na to lepší v něm mu 
nakonec přinášejí ovoce.

Ani tento příběh není prost 
ustálených obsahových prvků 
typických pro pohádku. Dob
ro nakonec vítězí nad zlem,

Kouzelnou postavu rampoucha Strechýla vytvoř! herec Jakub Dostát. Foto DB: jap

slabý poráží silného, chudý 
bohatého. Vítězí ctnost nad 
zlobou a zvůlí, rozum nad 
fyzickou převahou a nepocti
vou mocí.

Sněhová královna, kterou 
vytvořila nová členka m os
teckého souboru Jana Gloco- 
vá, vykreslená zprvu jako ztě
lesnění krutosti a věčnosti 
zlovůle a touhy po neom eze
né moci, nakonec vnitřně roz- 
tává a -  i když s bolestí, jež 
nahrazuje prázdnotu v její 
duši -  přece jen dává Kájovi 
o své vlastní vůli a po nelehké 
volbě volnost. Nitro královny 
prochází bouřlivým zápasem  
mezi dobrem a zlem, mezi 
láskou skutečnou a sobeckou, 
sebeláskou či láskou k dru
hému.

Sněhová paní tedy není tím 
černočerným zlem, to je v pří
běhu zakomponováno do 
postavy čaroděje v podání 
herce Bohuslava Patzelta a je
ho tří učňů. Přestože je jejich 
zlo nakonec poraženo, není 
však jednoznačně jasné, zda 
toto zákeřné a lstivé nedobro, 
které je v závěru příběhu 
uvězněno do ledových ker, 
je poraženo na vždy, nebo 
jen na onu chvíli štěstí a opoj
ného vítězství, které prožívají 
ostatní hrdinové. Možná jen 
čeká na vhodnou příležitost, 
aby znovu vytáhlo do boje, 
ale to už naštěstí v jiném pří

běhu. Bohužel střípky zla je
jich rozbitého zrcadla se už 
v úvodu rozlétly po světě a 
lidský souboj mezi dobrem a 
zlem  tedy nezná konce.

Chopit se proslulého a pře
krásného pohádkového pří
běhu, který’ ve své půvabné 
literární podobě okouzluje 
děti i dospělé po celém světě, 
bylo bezesporu pro mostecké 
divadelníky nelehkým oříš
kem, který však rozlouskli se 
ctí. Lyriku literární předlohy 
doplnili řadou dějových zá
pletek. Tak, jak je to typické 
pro pohádky dvacátého sto
letí, které jsou méně naklo
něny vnější uhlazenosti, se
ntimentalitě a moralizování, 
ale o to více hře a prvkům 
komiky, došlo i na jevišti 
m osteckého divadla k míšení 
žánrových prvků. Spontánní 
potlesk v průběhu představe
ní zaznam enaly ženské pos
tavy dvou povahově proti
chůdných vran, obecenstvo 
ocenilo nejen jejich vtipné 
dialogy, ale i herecké a pě
vecké výkony Jarmily Vycho- 
dilové a Věry Mrázkové.

Další bouři , smíchu a po
tlesku sklidil houf loupežní
ků, kteří svou neskrývanou 
hloupostí a vnitřní dobrotou 
a upřímností připomínali lou
pežnickou smečku z Mrazíka, 
v Čechách tolik proslulé a ob
líbené ruské pohádky. V roli

Velké loupežnice excelovala 
Regina Razovová, která v pří
běhu ztvárnila i babičku Ger- 
dy a Káje. Iva Pattersonová 
jako Malá loupežnice před
stavovala člověka, který pod 
drsnou slupkou skrývá touhu  
po přátelství a lásce. Vtipné, 
veselé kousky celé bandy oce
nili především dětští diváci v 
obecenstvu. Přesvědčivým  
výkonům dospělé Gerdy a Ká
je v podání Lucie M atouškové 
a Radima Madeja se přiblížili 
i jejich dětští předchůdci, kte
ří si zahráli v úvodu pohádky 
a kteří dávají tušit, že v Mostě 
už vyrůstá skvělý herecký po
těr.

První premiéra začala sku
tečně slavnostně, ať už k at
mosféře přispěl samotný fakt, 
že se otevírá další divadelní 
sezóna, či hudební doprovod 
ve foyer před začátkem před
stavení, či výstava obrazů Bo
humila Anděla, která byla za
hájena vernisáží minulý tý
den a která se tematicky pojí 
k městu Mostu, a ještě slav
nostněji byla ukončena. N ě
kolik děkovaček a neutucha
jící potlesk diváctva ocenil jak 
herecké výkony všech před
stavitelů, výbornou drama
turgii Vlastimila Nováka, pů
vabné kostýmy Romany Tů
mové, hudbu Davida Svorce, 
scénu Miroslava. Cygana, ale 
především vedení režiséra 
Stanislava Oubrama.

i
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Dramaturgická nabídka 
pro konec tisíciletí
k u lt u ra  /  Plán in sc e n a c í M ěstského divadla v M ostě na sezónu 1 9 9 9 / 2 0 0 0

Jednou z nejúspěšnějších inscenací letošní sezóny je  Revizor. Foto DB: PAVEL STOU

m VLASTIMIL NOVÁK 
■ ANTONÍN KLEPÁČ

Činohra:
Hans Christian Andersen: 

Sněhová královna. Jevištní 
adaptace jedné z nejznáměj- 
ších Andersenových pohá
dek. Jejím dramatickým pri
ncipem je střet lásky - před
stavovaný postavou Gerdy - 
se zlem v podobě Čaroděje a 
Sněhové královny. Dramati

zace  pohádky se tohoto pri
ncipu důsledně drží a v řadě 
přikomponovaných postav jej 
rozvádí a obohacuje.

Carlo Goldoni: Poslední 
karnevalový večer v Benát
kách. Benátský výrobce látek 
Zamaria pořádá ve svém do
mě slavnostní večeři pro přá
tele. Za zdánlivého, veselí se 
však hraje o lásku. Hra je po
dle Goldoniho až do poslední 
chvíle otevřená a po řadě ko
mických situací a domluv do
padne vše, jak dopadnout má: 
dostanou se ti, kteří se dostat 
mají, ale i ti, kteří o tom na 
začátku večera ani neuvažo
vali.

Karl Gassauer: Casanova 
na Duchcovském zámku.
Zestárlý Giacomo Casanova 
sepisuje kolem roku 1798 na 
zámku hraběte Valdštejna v 
Duchcově své Paměti. Po ve
čerech z nich předčítá prosté 
pradleně Žofii. Během svých 
schůzek se tito tolik rozdílní 
lidé velmi sblíží. K naplnění 
jejich vztahu však nedojde. 
Gaussauerův text je vtipným 
divadelním apokryfem nejen 
na osudy Giacoma Casanovy, 
ale i na lidské osudy obecně.

Karel Poláček: Hostinec 
U kamenného stolu. Oblíbe
ný humoristický román má 
nezaměnitelný jazyk, shoví
vavý pohled na radosti i tram
poty nejrůznějších lidí a lidi
ček a především milý nadhled 
nad idylickými časy prvore
publikovými. Příběhy lázeň
ských hostů, kteří rok co rok 
pobývají v hostinci s domácí 
obsluhou, jsou příležitostí k 
tomu, aby činoherní soubor

přivítal českou látkou magic
ký letopočet 2000.

Gabriel Chevallier: Zvo- 
nokosy. Dramatizace věhlas
ného románu vychází z jeho 
základní situace: ze střetu 
osobních a politických zájmů 
na té nejnižší, ale i na té nej- 
vyššl úrovni, odehrávající se 
kolem výstavby a provozu pi
soáru. Zprvu bezvýznamný 
konflikt se rozroste ve vážné 
události. Ty rozvíří a promění 
dosud poklidný život rázovi
tých obyvatel Zvonokos.

Peirre Carlet de Cham- 
blain de Marivaux: Impro
vizace. Půvabná hříčka o di
vadelním představení, které 
divadlem přestává být v 
okamžiku, kdy zobrazuje si
tuace a vztahy v životě účin
kujících příliš se podobající 
pravdě. Text je vystavěn na 
půdorysu komedie dell 'arte a 
jednou z klasických komedií 
dell'arte bude inscenace do
plněna a propojena.

Johann Wolfgang Goethe: 
Clavijo. Drama mladého J.

W. Goetha, jehož základní dě
jová linie vychází z pamětí 
Beaumarchaisových. Jde o 
skutečný příběh pomsty, kte
rou Beaumarchais vykonal na 
španělském žurnalistovi Cla- 
vijovi proto, že porušil slib 
manželský daný jeho sestře. 
Goethe převedl příběh do dia
logů a přikomponoval mu tra
gický závěr.

Ernest Bryll: Malované na 
skle. Muzikálová podoba li
dové legendy o Jánošíkovi, 
jeho zbojnících a protivní
cích. Působivá melodicky vý
razná hudba spolu s jímavým 
a zároveň dramatickým pří
během vytvářejí emotivní 
tvar, který je schopen plně 
zaujmout širokou škálu diva
delního publika.

Divadlo rozmanitostí:
Alexander Dumas: Sluha 

a tři mušketýři. Přepis slav
ného světového románu, vy
právějící dobrodružný příběh 
z období vlády francouzské
ho krále Ludvíka XJ1I, vychází

z romantiky světa panovníků, 
krásných dam, intrikánů a 
hlavně mušketýrů. - chra
brých a čestných obránců 
práv.

Josef Kainar: Zlatovláska.
S neobvyklým citem pro ja
zyk přebásněný skvost z po
kladnice českých pohádek vy
práví příběh kuchtíka Jíry a 
zlého krále, kteří rozumějí ře
či zvířat, hmyzu a ptáků. Ko
lem této vlastnosti se roze- 
hrává zápas o krásnou zlato
vlasou pannu.

Jan Werich: Až opadá listí 
z dubu. Klasická pohádka, 
přepracovaná znamenitým 
vyprávěčem Janem Weri
chem, s nadhledem a hu
morem sleduje souboj sedlá
ka s čertem, ve kterém vítězí 
chytrá lest.

Jan Vodňanský: Když jde 
kůzle otevřít. Známá pohád
ka O neposlušných kůzlatech 
se stala základem pro nové 
zpracování, ve kterém ne
chybí laskavý humor a přede
vším řada pěkných písniček.
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Sněhová královna, úvodní představení letošní sezóny městského divadla v Mostě, byla inscenována 
jako dmhá část zamýšleného triptychu světových pohádek. Foto db-, tomáš branda

Čtyři novinky na 
mostecké scéně
kultura /  D iváky čeká Krušnohorská pohádka,

Zvonokosy a Hostinec U Kam enného sto lu  '  -  ~ — —
■ VLASTIMIL NOVÁK

MOST - V první polovině 
sezóny 1999/2000 uvede sou
bor činohry M ěstského di
vadla v M ostě čtyři původní 
dramatické novinky.

V září měla premiéru Ou- 
bramova adaptace klasické 
pohádky Hanse Christiana 
Andersena Sněhová královna, 
a to jako (po Čarodějově učni) 
druhá část zam ýšleného a 
realizovaného triptychu tří 
světových pohádek. Oubra- 
movi - jako autorovi - se na 
půdorysu epicko-lyrického 
textu podařilo vystavět sevře
ný dramatický tvar, vyhovu
jící divadelním  potřebám. 
Konflikt dobra a zla tu zasa
huje všechny jednající posta
vy, a výrazně tak přispívá k 
em otivnosti celého předsta
vení, které na základě Ou- 
bramova přepisu Andersena 
vzniklo. A nejen to. Oubram 
se jako autor neboj! přijít i s 
vděčnými komediálním i po
lohami - a to ják situačními, 
tak slovním i. Ty nejenže dra
matické vyznění příběhu ne
oslabují, ale naopak přispívají 
k posílení jeho pohádkovosti.

Druhou dramatickou no
vinkou, zařazenou na reper
toár činohry M ěstského di
vadla v M ostě, bude nová po
hádka Vlastimila Nováka a 
Stanislava Oubrama nazvaná 
O hejkalu Dejvorcovi, zlotři-

lém Čertkusovi a rozmarné 
víle. Tento jednoduchý po
hádkový příběh, určený ma
lým divákům (dětem od pěti 
do osm i let), byl inspirován 
koloritem a přírodopisem  
Krušných hor, a proto také 
nese podtitul Krušnohorská 
pohádka. Tři rozdílné postavy 
- řezbář, polednice a víla - tu 
za pomoci ptáků, větru, sta
rých kouze! a bylin svádí boj 
nejen o své pohádkové bytí, 
ale i čistou a nenarušenou pří
rodu. Činohra Městského di
vadla v Mostě uvede tuto ko
morní pohádku v Divadýlku 
Pod koulí m osteckého repre
zentačního domu v době ad
ventní, a přispěje tak k posí
lení předvánoční atmosféry 
ve městě.

Konec kalendářního roku 
1999 proběhne v Městském  
divadle v Mostě ve znamení 
jiné původní novinky, kterou 
bude dramatizace humoris
tického románu Karla Poláčka 
Hostinec U Kamenného stolu. 
Tímto počinem se dramatur
gie m ostecké scény znovu 
hlásí - po Bassovi, Čapkovi, 
Drdovi, Vančurovi, Olbra- 
chtovi, Vachkovi a dalších - 
k odkazu moderní české kla
siky, a to navíc titulem, který 
se na jevišti českého profe
sionálního divadla objeví vů
bec poprvé. Inscenace této 
milé, humorné a pro dnešní 
časy už i nostalgické Poláč

kovy prózy se pod režijním  
vedením Milana Schejbala zú 
častní celý herecký soubor s 
řadou hostů. Činohra m os
teckého divadla si od uvedení 
Hostince U Kamenného stolu, 
dramatizovaného Kateřinou 
Fixovou, slibuje nejen stáleJí 
potřebný laskavý humor, ale 
i závan chybějící romantiky, 
elegance a životni pohody....

Čtvrtou původní novinkou, 
uvedenou v sezóně  
1999/2000 na jevišti Měst
ského divadla v Mostě, bude 
premiéra nové dramatizace 
satirického románu Gabriela 
Chevalliera Zvonokosy. Na 
objednávku dramaturgie či
nohry m osteckého divadla ji 
vytvořil mladý televizní scé
nárista Jan Drbohlav a na roz
díl od všech předchozích čes
kých adaptací této vděčné a 
nestárnoucí látky se mu pod
ařilo vyhnout se pseudofol- 
klórním a pseudohumoristic- 
kým prvkům. To ale v žá
dném případě neznam ená, že 
komediální a satirickou polo
hu díla odmítl. Naopak ji p o
sílil, ale na situacích a v cha
rakterech Chevalliérovu dílu 
vlastních, nikoliv z  vnějšku  
vnesených.

Čtyři původní dramatické 
novinky na jevišti za půl se
zóny jsou pro "divadlo v kri
z i” počinem více než úcty
hodným...


