
Cenci, zrůdnost v poněkud
zábavnějším provedení
Shelleyho tragédie na jevišti ostravského Divadla Antonína Dvořáka

Ostrava – Činohra Národního
divadla moravskoslezského
uvedla v závěru minulého
týdne další premiéru sezony v
Divadle Antonína Dvořáka.
Příběh šlechtického rodu
Cenci inspiroval anglického
dramatika Percyho Bysshe
Shelleyho k napsání stejno-
jmennétragédie.

Dramatický osud rodiny z
časů renesanční Itálie posu-
nul realizační tým do roviny
příběhu z mafiánského pro-
středí luxusního módního
průmyslu. Scéna Tomáše
Cillera připomíná obrovitou
hrobku s nápisem CENCI ve
zlatém provedení. Hrobka za-
hrnuje tři interiéry, z pro-
středního z nich pak pro ně-
které situace vyjíždí vpřed
velké molo připomínající
módní přehlídky. Kostýmy,
účesy a líčení Hany Knotkové
připomínají punkové hnutí a
dekadenci, tomu odpovídá i
důraz režisérky Anny Petr-
želkové na stylizovaný herec-

ký projev s groteskními prv-
ky.

Hudba Josefa Vlka je velmi
sugestivní a výrazně rytmic-
ká, a vychází ze současných
trendů. Divák, který jde na
představení hry Cenci s před-
stavou zhlédnutí historického
dramatu, je brzy vyveden z
omylu. Inscenátoři nemají

ambici odehrát historické
drama, spíše hledají možnos-
ti, jaksdělitmírupřekvapeníz
uvedení Shelleyho šokujícího
dramatu v době jeho zrodu
před staletími, a chtějí tak
učinit formou šokující sou-
časnépublikum.

Bohužel tato snaha se v prů-
běhu představení míjí účin-

kem, a mnohé scény vzbuzují
pobavení publika, byť v textu
je zobrazena hrůznost jednání
zúčastněných postav. Nad ob-
sahem zde vítězí forma. Herci
se snaží plnit zadání režie se
střídavýmúspěchem.

V některých vypjatých scé-
nách někteří bojují se srozu-
mitelností mluvního projevu
a podobně je tomu i s nevěro-
hodnou motivací jednání v
některých pohybových krea-
cíchagestech.

Se všemi nástrahami se nej-
zdařileji vypořádávají An-
drea Mohylová v roli Cenciho
dcery Beatrice, Jan Fišar v ro-
li hraběte Francesca Cenciho,
Anna Cónová, která vytvořila
postavu Lucrezie, Cenciho
ženy, a František Strnad, kte-
rý vytěžil maximum z kostý-
mu a masky (scéna popravy s
tanečním projevem herce pat-
ří k vrcholům inscenace).
První polovina představení se
poněkud vleče, po přestávce
hlavně díky vyjmenovaným
děj nabývá na srozumitelnos-
ti, spádu a dramatičnosti, a
nakonec síla příběhu strhne i
poněkudvlažnépublikum.

(lav)

Na čem pracuji?

Eva Prefetová,
učitelka výtvarné výchovy
na ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov
Připravuji se na prosincovou výstavu
Havířovský výtvarný salon 2010, kte-
rá bude již tradičně ve výstavní síni Vi-
léma Wünscheho v Kulturním domě
Leoše Janáčka. Pracuji na menší ko-
lekci obrazů s tematikou krajiny. Jejich
hlavním motivem je strom. Vystavená
díla budou většího atypického formá-
tu. Stromy maluji, protože mě vizuálně
přitahuje jejich anatomie. Ve svém volném čase, kterého jako učitelka vý-
tvarné výchovy mám velmi málo, se zabývám i prací se dřevem. Dalo by se
říci, že tato činnost je mým koníčkem a také formou relaxace. Ve škole vedle
běžné výuky v současné době se skupinkou chlapců vytváříme krátké ani-
mace na soutěžní výtvarnou přehlídku.
Text a foto: Josef Pintér

Eva Urbanová a Karel Gott
dnes v Ostravě

Ostrava – Karel Gott vyjel s Evou Urbanovou opět spo-
lečně – po dvanácti letech – na turné potěšit své fa-
noušky. Oba zazpívají dnes večer v ostravské ČEZ
Aréně. Na diváky čeká téměř tříhodinový program, ve
kterém se bude Eva Urbanová na pódiu střídat s Kar-
lem Gottem, zaznějí i společné duety. Zahajovací a zá-
roveň společná skladba je z muzikálu Fantom opery,
následovat budou v podání Evy Urbanové operní árie
i rockové a heavymetalové skladby. Karel Gott má
připravenu „procházku“ celým svým repertoárem –
Lady Carneval, Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš, Dám
dělovou ránu, Být stále mlád nebo semaforskou Oči
má sněhem zaváté. Doprovodí je Boom! Band Jiřího
Dvořáka. (r)

Svatováclavský
hudební festival
s Bandou, Hanou
Kotkovou a pěvci
Ostrava – Velmi zajímavý a
avantgardní program nabíd-
ne dnes od 18 hodin další z
koncertů Svatováclavského
hudebního festivalu v ostrav-
ském kostele svatého Václa-
va.

Komorní ansámbl Ostrav-
ská banda s dirigentem Pet-
rem Kotíkem nabídne zají-
mavé sólisty – houslistku Ha-
nu Kotkovou a americké ba-
rytonisty Thomase Bucknera
a Gregoryho Purnhagena.

Na programu jsou nový
opus Petra Bakly, dále dílo
nazvané Riti Neurali od Luky
Francesconiho, Dispersion,
dílo, které napsala Paulina
Zalubska, a opus The Passion,
jejímž autorem je Somei Sa-
toh. (hla)

Godzinu próby představí v Katovicích a ve Varšavě
Ostrava, Katovice, Varšava –
Recesní rozptyl své knižní
novinky Godzina próby při-
pravuje na pátek od 18 hodin v
katovickém divadle Korez
dvojice ostravských autorů –
prozaik Miroslav Sehnal a
básník Břetislav Uhlář. Pojí-
mají prezentaci knihy, kterou
v těchto dnech vydalo nakla-
datelství Good Books, jako
avantgardní klubovou show s
několika českými herci, hu-
debníky a tanečníky završe-
nou vystoupením ostravské-

ho Bílého divadla s provoka-
tivní inscenací Ty, který lyžu-
ješ. Poté zavítají autoři do
Varšavy, kde svou knihu
představí v Českém centru.

Godzina próby vychází v
Polsku v překladu předního
polského bohemisty Jana Sta-
chowského. Polský čtenář se
jeho zásluhou seznámil už
například s díly Bohumila
Hrabala, Arnošta Lustiga,
Oty Pavla, Josefa Škvorecké-
ho, Ivana Klímy nebo Michala
Viewegha. Na překladu kníž-

ky, jejíž originál (Hodinu pod
drnem) vyšel v Česku přibliž-
ně před rokem, se podílel také
polský básník Krzysztof Li-
sowski, který přeložil Uhlá-
řovy verše.

Jan Stachowski o knize ře-
kl: „Ačkoliv hlavní dějovou
linku tvoří řešení vztahů mezi
mužem a ženou, v knížce jsou
obsažena i vážnější témata,
jako například soužití s Romy
nebo Vietnamci. Kdybych měl
srovnávat s jinými českými
autory, které jsem přečetl,

prozaická část Hodinu pod
drnem mi připadá stejně
sympatická jako knížky Petra
Šabacha. Zajímavé se mi jeví i
těsné spojení Sehnalovy pró-
zy s Uhlářovou poezií. Básně
jsou jakýmsi emotivním do-
větkem jednotlivých příběhů,
rozšířením jejich pocitových
hranic. Originální titul Hodi-
nu pod drnem je do polštiny
nepřeložitelný, proto jsem se
dohodl s autory, že kniha bude
uvedena pod názvem Godzina
próby.“ (šle)

Jaroslav Palas, předseda Českomoravské myslivecké jednoty,
patronem moravskoslezského finále Missis 2011

V SOBOTU proběhlo české finále soutěže Missis 2011, ze kterého postoupilo pět sou-
těžích párů maminek s dětmi do finále České republiky. Vítězkou se stala Markéta
Pazderková s dcerou Nelly (snímek vlevo). Vítězku korunovali Martin Erva, zástupce
ředitele Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky ČR (na fotografii vlevo),
a Jiří Chum, ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně. Předseda Asociace krajů ČR
Michal Hašek pak korunoval jednu z moravských soutěžících – Janu Molíkovou
s dcerou Simonou (foto vpravo).
Moravskoslezské finále této soutěže bude hostit hotel Imperial v Ostravě 27. listo-
padu. Zúčastní se ho dvanáct maminek s dětmi. V porotě zasedne a vítězku bude ko-
runovat Jaroslav Palas, předseda Českomoravské myslivecké jednoty, spisovatelka
Marie Formáčková, režisér Antonín Vomáčka a další. Pořadem diváky provedou Mi-
loš Skácel a David Petřík, vystoupí zpěvačky a zpěváci Hanka Křížková, Vlastimil Ko-
rec a Jana Kociánová. Peníze z dražby korunky budou věnovány na dobročinné účely
Diecézní charitě ostravsko–opavské, dary přítomných hostů pak Dětskému domovu
Ostrava. (tre) Snímky: archiv

Z TISKOVÉ KONFERENCE hry Cenci. Kolem stolu inscenátoři a protago-
nisté hry. Foto: Národní divadlo moravskoslezské

EVA URBANOVÁ a Karel Gott. Foto: Deník/archiv
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Chcete zaujmout?
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