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VÝSTŘIŽEK Z ČASOPISU

Mladá fronta, Praha

n X. 1989'

kultura mf
H Název: Sobota -  kanál č. 1 

-  Praha
■  Napsali: L. Smoijak a L. So

bota
m Hudba: J. Uhlíř
■  Texty písní: L. Smoijak 
H Režie: L. Smoijak
■  Hrají: L  Sobota, J. Rosák 

(alt. J. Hraběta), I. Andrio- 
vá (P. Zámečníkova), A. Vla
sáková (A. Chrtková), J. Wim- 
mer (R. Skamene)

■  Uvedlo: Pražské kulturní stře
disko na scéně Divadla Jiří
ho Wolkra

/  Přineslo ml dítě čtyřku z  ob
čanky / Natahuje a plna hrdla 
moldánky / Dívá se mi v slzách 
smutná do očí /  Neumělo v jes
lích slavná výročí / Kádrově mít 
bude skvrnu nehezkou / Potáhne 
se to s ním celou mateřskou /  

Kabaret má v českém divadle 
velkQ»-*fř1féici. Doba a místo vzni
ku se sice váží k Paříži (80. léta 
minulého století, Chat Noir), ale 
v roce 1906 uvedli v kabaretu 
U bílé labutě svoji produkci dva 
literáti, bohémové, ostří kritici 
dosavadních poměrů E. A. Lon-

gen a E. Bass. Pobavit, rozesmát, 
ale především živě reagovat na 
současnost — to byl, je a bude je
den z hlavních cílů kabaretního
show.

Na stejném principu, vycházejí
cím z kabaretu! tradice, je za
loženo nové představení nové

myšlenkovost některých oficiál
ních projevů, nesvazácký věk sva- 
záků v TKM) počítá s jejich vše
obecnou známostí u širšího publi
ka. Jevištní tvar pak odhaluj« 
i kašírovanost, nepřirozenost te
levizních studit: chvilka poezie
měla svpje opodstatnění i díkyKABARET IDE!

autorské dvojice L. Soboty a 
L. Smoljaka Sobota — kanál č. 1 
— Praha, které odstartovalo pre
miérou 21. října v poněkud „ne- 
kabaretním* prostředí — na 
prknech pražského Divadla Jiřího 
Wolkra.

Skeče, šansony, parodie volně 
spojené postavou konferenciéra 
(při večerní premiéře Jím byl 
J. Rosák), jsou živou ukázkou pře
dávání informací a dramatické 
produkce prostřednictvím jedno
ho z médií — televize. Parodová
ní produktů televizního vysíláni 
(hraná neformálnost soutěží, bez-

hereckému výkonu R. Skamene, 
který i další scénky dokázal vy- 
pointovat, »uchopit“ komično si
tuací.

Kdo má rád humor L. Soboty, 
jistě promine představení nedo
končený tvar (ostatně i to je 
privilégium kabaretu — ne
ustrnout, proměňovat se, aktuali
zovat podle potřeby), některé aJÍ 
lascívní scénky s prajednoduchým 
tématem (jak vymalovat) 1 nedo
konalost některých spojovacích 
textů a ne vždy perfektní vokál
ně interpretační schopnosti I. An- 
drlové.

JANA HANUSKOyA


