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Mostecká činohra uvedla hned dvě premiéry
Jedna dovádí diváky k zamyšlení, druhá nabízí jednoduchou zábavu

Hned dvě premiéry za sebou 
uvedlo v jednom týdnu Městské 
divadlo v Mostě.

Především divadelní fajnšmek
ry a diváky alespoň trochu znalé 
zákulisí mostecké činohry osloví 
Marivauxova komedie Každý 
sám za sebe v režii Víta Vencla. 
Je složena ze dvou. na-první po
hled zcela odlišných her stejně 
pojmenovaných. První polovina 
vyvádí diváky z omylu, jak v 
profesionálním souboru všechno 
dobře šlape. Je ukázkou zkoušky, 
herců hrajících i herců sebe Sa
mých. Je možná škoda, že režisér 
nedotáhl realitu odrazu skutečný
mi jmény protagonistů. Druhá 
půle je zcela odlišná. Divák 
zprvu možná trochu tápe, ale br
zy rozpozná souvislosti. Před 
očima se mu rozehrává komedie 
prolínající divadlo do života a ži
vot do divadla. Ti, kteří zprvu 
jednoznačně odmítali hrát, se sa
mi, nic netušíc, stávají hlavními 
hrdiny. Vedle Ivana Holuba, Evy 
Klánové, Reginy Razovové, Ra
dima Madeji, Jiřího Krause a dal

ších vyniká neokoukaná nová 
mladá tvář hostující Kláry Apole- 
nářové.

Zcela protilehlou podívanou, 
neuvádějící diváky v zamyšlení, 
ale skýtající jednoduché pobave
ní, je parodie na známý Brdečkův 
román Limonádový Joe aneb 
Koňská opera. Literární dílo, 
pocházející ze čtyřicátých let, je 
samo o sobě parodií a veřejnosti 
je známé především ze slavného 
filmu Oldřicha Lipského. V mos
teckém divadelním provedení se 
ujal režie Stanislav Oubram. Kdo 
by očekával v limonádovém hrdi
novi vysokého, blonďatého idola, 
je možná trochu zklamán. Režij
ním záměrem bylo mimo jiné jít i 
proti původním hereckým typům. 
Diváci však nejsou ošizeni o zná
mé komické situace a gagy, ani o 
písničky. Vycházejíc z možností 
mosteckého ansámblu je Limoná
dový Joe hudební komedií a ne 
operetou. Celé představení do
provází barové piáno, basa a 
housle. Přesvědčivý herecký vý
kon podala v roli cudné Winifred

Jana Glocová, i Jakub Dostál si, 
ač typově odlišný, dobře poradil 
s limonádovým hrdinou nepijí

cím nic jiného, než Kolalokovu 
limonádu.
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