
OSTRAVA Jedním dechem drama-
turgický objev roku, tak by se dala
nazvat odvaha ostravského soubo-
ru inscenovat klasický kus proslulé-
ho básníka, romantika a revolucio-
náře Percy Bysshe Shelleye Cenci.
Drama, které u nás bylo zatím uve-
denou pouze jednou – nicméně
v nastudování dalšího klasika Karla
Čapka.

Kus notně upravený a předělaný
musel být navíc předežvýkán sou-
časnému publiku tak, aby snad ne-
byl vůbec nikdo na pochybách,

o co tady vskutku jde. Proto se di-
vák dočká ukázkového znásilnění
dcery otcem, a to přímo na jevišti
v centru reflektorů, poblíž přehlíd-
kového mola. Publikum to na pre-
miéře přijalo s lehkým smíchem,
snad je dnes společnost ještě deka-
dentnější, než samotné pobuřující
téma. Možná mu však vadí ona do-
slovná popisnost, kdy už není co
skrývat a samotné násilí souvisí
i s trapností. Trochu podobně se
o jinou romantickou klasiku poku-
sili nedávno reklamní filmoví má-

gové při adaptaci národního kleno-
tu Máje. Ale to bychom Cenci křiv-
dili, není to rozhodně popový
slaďák, naopak.

Svět za výlohou jako metafora
povrchního světa
Režisérka Anna Petrželková se mís-
to na romantickou krásu a kýč za-
měřila na svět haute couture, který
jí slouží jako označení pro repre-
zentativní vzorek společnosti
a také jako důležitá metafora. Scé-
na Tomáše Cillera je doslovným

přepisem výkladních skříní, či spí-
še zlatnictví a obchodů s bižuterií
na hlavní třídě, tady za sklem pře-
bývá smetánka i ve svých intim-
ních chvilkách, to co se vystavuje
na odiv je zároveň ubohým domo-
vem. Na první pohled zaujmou vý-
razné kostýmy Hany Kotkové, vý-
střední, lesklé, podobně groteskní,
blyštivé, ale i záměrně odpudivé.
Herci si vychutnávají svou výjimeč-
nou pozici, které jim kostýmy pro-
půjčují. Nad všemi dominuje posta-
va kardinála v sugestivním podání

Františka Strnada. Svou majestátní
odcizeností a výtvarnou stylizací
připomíná dokonale efektní mon-
strum, ne nepodobné zlověstným
cenobitům Clive Barkera.

Mrazivá i efektní podívaná
Zlověstná chladnost čiší i z celkové
inscenace, někdy se ji herci snaží
zcivilnit, ale to už není tak působi-
vé. Andrea Mohylová, představitel-
ka titulní role, pokračuje ve své drá-
ze výjimečných žen na společen-
ském scestí. Tentokrát si vybrala

pozici polámané panenky, které
moc nesedí závěrečné filozofová-
ní. Ale po groteskním znásilnění
předvede jednu z nejsilnějších
scén. Jan Fišar v roli otce Cenci si li-
buje ve stylizaci slizkého padou-
cha. Závěrečná obžaloba kardinála
jednoznačně říká tisíckráte omíla-
né tvrzení, že padouchem je přece
církev.

Percy Bysshe Shelley: Cenci. Pre-
miéra 21. října, Divadlo Antonína
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