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čtvrtek 25. února 1999
Culo Gozzi / režie: Martin Porubjak Divadlo

10.00 hod...........KRÁL IELENEM........... ........ 1-iiiňřrřy,on.

Catlo Gozzi / težie: Tomáš Vo]kmer

13.00 hod...........BÝT lrRhlovNou v sAM![NDALU........ Í;f,T^ """"u
Iveta Skripková / režie: Maián Pecko

16.00 hod...........L^EVIIŤA - ZPtVfi,IrCI HOUSI.ICKY....._... Div€d}o loutek

Frjedřich Diiírenrnatt / íežie: zdeněk Kaloě
19.fi) hod........,..NÁvŠTĚvlr STARÉ DÁ[,rY......

Per olov Enquist / režie: Michal Przebinda

Divadlo
Jiřího Myrona

Divadelni spoleěnost
petra Bezruče22.00 hod...........NOC

pátek 26. února 1999
lltpus Divadlo

Jižího Myřona

e: Pavel cisovskÝ- ÁomolT[ scena
.............. Aréna

žie:Juraj Deák 
Divadlo

r,.......,...,....... Antonína Dvořáka

ovď/ íežie: Radovan Lipus DivadloiIDLOVKU... JiříhoMyrona

sobota 2í. února 1999

Alois Jirásek / režie: Radovan tipus
10.00 hod

úpřava: Pavel cisowký / reáe: Pavel cisovský
15.00

D. Wasseřmm - M. Leigh / řežie: Juraj Deák

18.30 hod...........MUŽ z LA

22.15

,lyilvŽzLAMANGIIY
František Hrubin - Malek Pivovďy' režie: Radovan 

'.ipusPRo

Woody Állen / režie: Péteí Gábor Divadlo
Ántonína Dvořáka

9.30 - 13.00 Divadelní klub Divadla Jiřího Myrona
ODBORNÝ SEMINÁŘ

22.00 Divadlo Jiřího Myrona
SPOLEČENSKÉ SET&{NÍ IrČASTNÍKÚ FESTIVALU

14.00 hod...........SEX NOCI
Ťomáš Volkmer,/ řežie: ŤomíĚ Vo]kmer Komorní scém

Willim shakespeďe / řežie:Juaj Deák Divadlo
19.00 hod...........ROMEO A!ULIE........ ..-...._.;iříhoMyrona

neděle 28. února 1999
Morti vizki / řežie: Jmusz Klimsza 10.00 - 12.00 Foyer Komorní scény Aréna

ODBORNÝ SEMINÁŘ13.00 hod...........V. I. P.'§
kamoíní scéna
Áréna



Yážení přátelé,

Tři mušketýři byli čtyři, Říinová revoluce byla v tisto-
padu a my Vás vítáme potřetí v Ostravě na druhém
ročníku Festivalu ostravských činoherních divadel.
Letos isme pro Vás připravili několik drobných změn,
jednou z nich ie i publikace, kterou držíte v ruce.
Naleznete v ní v,ýběr z otištěných reakcí na uváděné
tituly, abyste měIi k vlastnímu tříbení názorů srovná-
vací materiál. Doufáme, že úroveň hodnotících disku-
sí na našem festivalu tak bude pokud možno na ještě
vyšší úrovni než v minulosti. Napomoci by tomu měl
i festivatový zpravodaj, jehož redakci tvoři (pokud se
nám vše podařilo organizačně zvládnout) studenti di-
vadelní vědy z Olomouce.
věříme, že se vám v ostravě bude líbit.

Za pořadatele
Alice Taussiková,
Marek Pivovar,
dramaturgové činohry NDM

P.S. Snad si v nabitém programu naidete čas také na
návštěvu klubu v neivyšším patře Divadla Jiřího
Myrona. Jeho vedoucí Petr Jaša se totiž holedbá, že
bude mít otevřeno ,nod nevidím do nevidím''.
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Hrát Gozziho V tak Vyhraněném stylu, jaký se podařilo \rytvořit

Porubjakovi s ostíavskými herci a ktený při Vší dynamické,,íozpouta-
nosti" nepostrádá melancholický opar, má mnoho Výhod. Klasichý ná-
mět komedie dell'arte,,,láska s překážkami", náIežitě parodovaný
i V sluhovské rovině, je rozehrán s citem a mírou do bravumích lazzi
a klaunských čísel, V nichž se Vedle zkušených komediantů (neodola-
lelný stanislav Šárský jako intrikán Tartaglia, Kený pod maskou U-

chechtáVajícího se pitomce skryivá nebezpečné myšlenky) blýsknou
i nové síly soubofu (především Lenka Čemáková jako ztřeštěná
smeraldina). Vrcholným čís|em je scéna lovu, během níž se Pantalone
(zdeněk Kašpar), Leandro (Petr sýkora) a Brighella (,,gumouý" Tomáš
Jiman) dokáží opít tak, že se netrefí ani kanónem, ktený si na nebo-
hého ielena do lesa přitáhli.

znamená to ovšem také tak trochu rezignovat na hlubší uýznam
obíazů, které přináší pohádka o králi, jenž hledá nevěstu pomocí kou-
zel, jimž Věří Víc, než sám sobě, o to Víc ovšem důvěřuje proradnému
rádci, kvů|i němuž přijde o sVoU podobu a musí nakonec podstoupit

stejnoU zkoušku píavdy, jaké předtím Vystavil milující Angeiu... Jestliže
Anna cónová dokáže V Angele Vytvořit jímavý obraz ,,andělské čisto-
ty", při jejíž Upřímnosti až mrazí, oavid V]ktora má Vlastně příliš málo
prostoru k plastickému portíétu nedůvéřivého a přece naivního krále
Derama, kterého Vlastní lehkomyslnost a sebezahleděnost Vytrestá:
když na sebe VeZme Taítaglia Deřamovu podobu, aby se zmocnil Vlá-
dy i Angely, nepředstavuje tuto postavu herec Tartaglii v masce
Deíama (jak předepisuje autor), ale postava se,,rozdvojí'. David
Viktora je dál přítomen na jevišti jako Deíamo, respeKive jeho němé
tělo, zatímco mluví za něho (a,,hýbe jím") Stanislav Šárský coby
Tartaglia, V logice zvoIené komediální stylizace, Umožňující odstup od
postavy (zde realizovaný doslova), je tento nápad i zdrojem vděčně
přiiímané komiky, zvlášť když,,dabujícr intonace Tartagli!Šárského
jsou plny emocí a VášniVé energie, zatímco herec pohodlně leží V ro-
hu forbíny a sleduje jím rozhýbané Deramovo tělo; ovšem David
Vjkora pak vlastně slouží jen jako gestikulUjící loutka s přehnanou mi-
mikou, zatímco Derama proměněného v Ubohého starce hraje jiný he-
rec (stanislav t\.4alý). Vjktora tak přichází o celou sekvenci proměny

,,krále v ubožáka", zejména pak o nejdůležitější scénu Derama - totiž
o setkání s Angelou, Ve které ji musí přesvědčit, že ,já jsem já" - tak
jako v pohádce o Krásce a Zvířeti jde i tady V obecnější rovině o ob-
raz lásky, která má moc a sílu poznat, co se sknýVá pod,,maskou" tě-
la, a uvěřit v duši čiověka.

Z, SíloVá, Divadelní noviny 15. 9. 199B

Fukčně pojednanou jednodu-
chostí se vyznačuje scéna (Aleš
Votava j.h.), poeticky laděná apart-
noSt charakterizuje Velmi Zdařilé
kostýmy hostující Marije Havranové.
Úměrnost dynamiky pohybové spo-
lupráce (lvan Hurych j.h.) odpovídá
subtilnosti režisérovy realizační
představy. Herecká složka předsta-
Vení má Všechny náležitosti, které si
takto výrazně stylizovaná a progra-
mově antiiluzivní scénická podívaná
vyžaduje. V tvořivě uplatňovaném
odstupu, bez zkreslující drastické
karikaturnosti, jsou přesně odstiňo-
vány výrazové nuance, umocňující
ve stanovaném žánru působivost
stylově čisté dramatické konstrukce,

L. Knižátko, Svoboda 28. 5. 1998

V pojetí jednotlivých postav režisér připomí-
ná vše, co komedie dell'arte dala divadlu,
včetně plochy pro improvizaci herců. Výborná
je scéna s kulometem v podání Tornáše
Jirmana (Brighella), Zdeňka Kašpara
(Pantalone) a Petra Sýkory (Leandro) při lovu
na medvěda, pozoruhodnó jsou kreace
Davida Viktory (král Deramo) a Stanislava
Šárského (zloduch Tartaglia) při scénách pře-
vtělování, potlesk na otevřené scéně si vyslu-
hují Lenka Břenková (Clarice) i Lenka Čermá-
ková (Smeraldina), Něhou a dojímavoslí azá-
roveň úctyhodností a nesmiřitelností naplňuje
postavu Angely Anna Cónová. Nejen na
obratnost náročnou roli Durandarta-
Papouška bez problémů zvládá František
Večeřa, v roli Starce se divákům do povědomí
zapíše Stanislav Malý.

lnscenace hry Král jelenem bude jistě trum-
íern činohry NDM při dalším ročníku íestivalu
ostravských divadel.

L. Vrchovský, MSD 27. 5. 1998

Čtvrtek 25. února 1999 - 10.00 Dívadlo Jiřího Myrona
Národní divadlo moravskoslezské ostrava
cARto Gozzl
KRAL JEIENEM
Režie: Martin





cARto Gozzl
BÝT KRAIOVNOU ZE SAMANDAIU
Režie: Tomáš Volkmer
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Čtvrtek 25. února 1999 - 16.00 Divadlo loutek Ostrava
Divadlo loutek ostrava
IvETA šrnprovÁ
tAvUTA - zpíve;ící goust tčry
Režie: Marián Pecko
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Jednožnačný úspěch u diváků má
V případě této inscenace kořeny ve
zdařilé dramaturgické úpravě textu
(Alice Taussiková a Zdeněk Kaloč),
Výsledná podoba je nesmímě aktuál-
ní a přitom jí není dosaženo vně.išími
přoBtředky, nýbrž zestručněním, pou-
žitím nadčasového slovníku a samot-
nou inscenační metodou: to, co se
před divákem odehrává, není jednoli-
tý příběh o ceně peněz, sebeúcty,
morállq a lidského života. ale mozai-
ka detailních i velkých jevištních akcí
zarámovaná důmyslnou režijní logi-
kou a končící děsivým mementem.
Tak děsiuým, že divák chví|i hledá sí-
lu k nadšenému potlesku.

L. Vrchovský, MSD 2,4, 1998

Na scénu činohry Národního divadla
moravskoslezského v ostravě se
,,stará dáma" po téměř člvnstoletí
znovu VracÍ, V překladu Jiřího stacha,
tentokrát pod jménem Claire
zachanassisová, což hned názorně
prozruzule zřetelný Úmysl tvŮrcŮ Ú-
pravy * Vinohradského hostujícího re-
žiséra Zdeňka Kaloče a dramaturgy-
ně Alice Taussikové - předložit hru di-
vákům v podobě, která by co nejvíc
souzněla s jejich současnými problé-
my. Zvýraznili obecně platné postře-
hy DůíTenmattova,,satyísky kritické-
ho" pohledu a dokázali je obohatit
o všudypřítomný prvek citlivě aktua!i-
zovaného nazírání na sled až bizar-
ních situcí probíhaiícího děje,
Ke kvalilám inscenace patří i některé
herecké výkony. Největší příležitost
skýtají pochopitelně party ústřední
dvojice Claire Zachanassisové
a Alíréda llla. Herectví Veroniky
Foreitové a Stanislava Šárského vy-
znělo přesvědóivě. Postižení urputně
prosazované odplaty za Klářinu poš-
lapanou ženskou hdost nese znaky
nesentimentální citové Vyprahlosti
a tvdosti, ale i záblesky touhy po ne-
sknývanó citové sdělnosti,

L, Knižátko, svoboda 30. 3. 1998

Hra, která má rozměr lidské reality i odlidštěné íikce
a v níž se překvapivě rychle uskutečňuje to, co se ieště
nedávno zdálo zhola nemožné, není v Kaločově interpre-
taci zlou groteskou, spíše podivným příběhem o vině
a trestu, o nezodpovědnosti a lehkomyslnosti, v němž
neschází smutek ani humor a klery vyznívá nakonec až
mrazivě aktuálně.

Dramaturgická volba je oprávněná, neboť v heřeckém
souboru jsou ideální představitelé obou hlavních postav.
Klára Zachanasissová Veroniky Forejtové je jiná, než jak
jsme byli zvyklí postavu v dřívělších tnscenacích vídat, ba
dokonce ie heíeččino pojetí i polemikou s díamatikem,
ktený si Kláru představoval ,jako by měla zkamenět".
Forejtové Klára není krutou antickou hřdinkou, byť i ýto
kvality v sobě má, a nelze o ní říci, že všechno lidské je
jí už zcela cizí. V nejzazším koutku duše této suverénní
dámy ještě zůstala malá Klárka, které kdysi tolik ublížili,
na nic nezapomněla, ale nic nehodlá odpustit. Ve světě,
v němž žije, je jakékoliV odpuštění slabostí, a Klára je ve-
lice siIná. Takto interpretovaná vzbudí možn á Klára otáz-
ku, zda nakonec nemá pravdu, Vždyť nepotřestaných
zločinů a podrazů je kolem až příliš, Alíróda llla chaíak-
terizuje Stanislav Šárský velmi střídmě, vyhýbá se žán-
rové drobnokresbě i heroizaci postavy, Je to proslý člo-
věk, kerý je přesvědčen, že hříchy mládí jsou dávno pro-
mlčeny a kteli se upřímně těší z toho, jak se náhle stal
středem pozomosti. Šárský ho necháVá dlouho setvat
v naivní důvěře v solidaritu spoluobčanů a postupné pro-
hlédání nedramatizuie, spíše dává lllovi kus vyrovnanos-
tj, která však není pouhou rezignací a projeví se v tichém,
ale nezvratnérn odhodlání nic suým Vrahům neulehčit.

J. Suchomelová, Svobodné slovo 23, 6. 1998

Čtvrtek 25. února 1999 - 19,00 Divadlo Jiřího Myrona
Národní divadto moravskoslezské ostrava
FRIEDRICH Dt'RRENMATT
NAVŠTĚVA STARÉ DAMY
Režie: Zdeněk Kaloč
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Ve hře, beze Všech skrupulí se obírající ožehavými tématy sexu-
álního soužití i subtilních problémů manžeIských vztahů
strindberga s baronkou siri Von Essen, první ze tří spisovaielo-
vých manželek, se naskýtají mimořádně aktraktivní herecké příle-

žitosti pro představitele těchto postav. Způsob., jakým tuto příleži-

tost využili v této inscenaci hostující Vladimír Capkaz činohry os-
travského Národního divadla moravskoslezského a domácí
Zdena Przebindová, je vpravdě imponující. Vladimír Čapka v jed-

nom z nejlepších výkonů své dosavadní kariéry s až puntičkářskou
přesností vykíesluje žárlivého a ješitného muže, přímo posedlého
sul,mi představami.
Velmi fundovaně pak k celkovému dojmu exce|entního zážitku
rovněž přispívá zejména Zdena Przebindová v dramaticky ucele-

né a působivě expresivní herecké kreaci. Marcela Čapková jako

Karolína Marie Davidová zdařiIe vytváří přesnou studii excentrické
inteIektuálky - aIkoholičky.

L. Knížátko, Svoboda 8.'í0. 1998

lnscenace je tím nejlepším, co DSPB dosud pod vedením Michala
Przebindy uvedla. Je důkazem, že pokud se dá tomuto souboru

možnost nerušené práce, držístále Vysokou laťku kvality. Vladimír
Čapka v hlavní a nesmímě náročné roli Augusta Strindberga do-

slova exceluje a jeho jevištní kreace si Zasluhuje nominaci na he-

recký výkon roku. ostatní představitelé * Zdena Przebindová jako

Siri Von Essen-Strindbergová, Vítězslav Kryške v roli herce Vigga
Schiweho, ale zejména Marcela Čapková v postavě ,,lesbické al-

koholičky" Karotíny Marie Davidové - za V, Capkou o mnoho ne-

zaostáVají.
L, Vrchovský, MSD
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Čtvrtek 25. února 1999 - 22.00

Divadelní společnost Petra Bezruče
PER OLOV ENOUIST
NOC TRIBÁDEK
Režie: Michal Przebinda

Divadlo BezručePetra
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L. Knižátko, svoboda 26, 10, 1998

Pátek 26. února 1999 - 10.00 Divadlo Jiřího Myrona
Národní divadlo moravskoslezské ostrava
ALOIS JIRÁSEK
LUcERNA
Režie: Radovan Lipus





Pátek 26. února 1999 - 15.00 Komorní scéna Aréna

komorní scéna Aréna
pAvEt clsovsKÝ (úprava)
THYt
Režie: Pavel Cisovský
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ú. qordon, Svoboda 2. 11. 1998
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J. Muladi,

Vítkovice Magazín 3, 12, 1998

Pátek 26. února 1999 - 18.30 Divadlo Antonína Dvořáka
Národní divadto moravskoslezské ostrava
DALE WASSERMAN, MITCH IEIGH
tutvžzLAMANcHy
Režie: Jurai Deák
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DruhoU (nebo již třetí?) Výbornou sezónu má za

sebu Národní divadlo moravskoslezské ostrava,

Jeho Romance pro křídlovku Františka Hrubína

patří k mistrovským kouskům (premiéra 6 červ-

na). Laoidámí diamatizace .,se dopustil, lvlarek

Piúovar a režiser Badovan Lipus se rozhodl pro

iedinÝ ..experimentá|ní" prostor ostravského ND,

]evište OivaOta J. Myrona. Přlpominám, že se tu
'hrálv a hraií např, Cesta dlouhého dne do noci

nenb Rycnté trézy.
Při Rďmanci pró křídlovku sedí diváci na točně

ími. kráSná evokace pout'oveho kolotoče) a her-

Či irraií Xotem ní. Aniž bych chtěl ubirat na kvali-

tě Króbotově Romanci v ND Praha, ostravská je

nádhemou lyrickou tezí již pouhými pětasedm-

desáti minuúmi. Autentičtější jsou postavy bás-

níka Františka (Jan Fišar) a Viktora po letech

íMiroslav Ftatai), ale hlavně naivitou rozdychtě-

neho mládi poúbeni František a Terina (Vladimír

Polák a Jana Bemášková) i drsný mladý Viktor

(Milan Kačmarčík) a poživačná Tonka (Gabriela

Mikulková).
(TOF) Hospodářskó noviny 3, 7, 'l998

vvnalézavost reaIi7ačniho řešení
záe umožňuje divákovi být přitom

r]oslova vtažen do středu dění, když
z otáčejíci se jevištni točny déj pří-

mo sleduje Ve stavu zrodu, V nedíl-

ném kontaktu s účinkujícími,
Zoůsob střídáni hracich prostoru

(s obóasným Využitím prázdného
ňteOiSte l< návazným hereckým ak-

cím) pak umožňuje plynulou kom-

Daktnost scénické iluze. V tomto o-

i,rledu zas|uhuje plného absolutoria

zeiména netradióni a invenčně bo-

naié vlitvamé řešení hostující Petra
Matáska (kostýmy navrhl Tomáš
Kvota i.h,). Trvalý dojem až snově
oivtášiněne reality je pak dosaho-
ván i citlivým propo.iováním cíleně
využívané,,hry světel a stínů" s ne-

méně šerosvitnou ,,akustickou me-

lanží' zvuků a působivé emotivní

scénické hudby Pavla Helebranda,
L. Knižátko, Svoboda 8.6, 1998

Pátek 26. února 1999 - 22.15 Divadlo Jiřího Myrona

Národní divadlo moíavskoslezské ostrava
FRANTIŠEK HRUBÍN
RoMANCE PRo t<ŘÍpr,ovru
Režie: Radovan Lipus
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Sobota 27. února 1999 - 17.00 Komorní scéna Aréna
komorní scéna Aréna
TOMAŠ VOLKMER
čnntovnuy
Režie: Tomáš Volkmer

Představení je určeno dětskému diváku, i do-
spělí si však přiidou na své. Jednolliví herci
sice zatím neoplýva|í mistrovstvím při vedení
loutek (z čehož by ovšem mohli udělal ctnost,
lidská ruka sem tam zasahu|ící do děje na je-

višti s patřičným slovním dopřovodem ie té-
měř vždy legračním osvěžením), na druhé
straně jsou zde ovšem jejich hlasové interpre-
tační možnosti - a ty i§ou využity mírou vr-
chovatou.
Kaleřina Havelková a jeií slovní kreace při
ztvárnění Anny Májové, Barnabáše Tupého
a Satanáše zasluhují absolutořium. O mnoho
pozadu nezůstáVaií ani ostatní, René Š_motek
v rolích Strika a Václava Vaška, Dušan Skubal
v řolích čerlíka Fedinanta Pistolky, Belze Baba
a obzvlášt' při ztělesnění Mef istáíla-Luciíera.
Komorní scéna Aréna opět přichází s něěím
novým, opět s lat'kou kvalily patřičně, iak isme
iiž uvykli, vysoko.

L. Vrchovský, MsD 12,3, 1998

Stylizovaná inzitnost je při tom zcela zá-
měmá a s mile recestním přídechem pak
vytváří příjemný pocit nevšedně formova-
ného zážitku, Na tom mají pak lví podíl tři
protagonisté - Kateřina Havelková, Dušan
Škubal a René Šmotek, kteří při přednesu
svých partů varírují hlasové modulace
s tvámou nápaditostí, v atraktivní poloze
slovní ekvilibristiky, Jejich bezelstný humor
nachází v hledišti sympatickou odezvu, ať

už představují Václava Vaška, Aničku
Májovou, čertíka Ferdinanla Pistolku,
Barnabáše Tupého, Be|ze Baba,
Satanáše, Strika nebo ,,natúr krejírované-
ho" Meíistáf la-Lucif era.
Soubor ostravské Arény opět iniciativně
přišel s něčím novým a patří mu za to dík,

J. Gordon, Svoboda 29" 4, 199B
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Sobota 27, února 1999 - 19.00 Divadlo Jiřího Myrona

Národní divadlo moravskoslezské ostrava
untLIAM SHAKESPEARE
ROMEO A JUIIE
Režie: Jurai Deák

Mít k shakespearovu dramatu ,,Romeo a Julie" zbrusu

nový, se souóasností rezonující překlad Jiřího Joska -
a nevyužít jej, to by se snad rovnalo rouhání,

Toho se nedopustil umělecký šéí činohry Národního di-

Vadla Moravskoslezského V ostravě Juraj Deák a dra-

maturgyně Alice Taussiková. Rozhodli se ho nastudo-

vat. vt8ti k tomu ještě jeden nezanedbateiný podnět,

když disponovali Věkově téměř aulentickými představi-

teli tituIních rolí - v podobě Jany Bemáškové z ostrav-

ské Janáčkovy konzeívatoře a Marka Holého z konzer,
Vatoře bměnské. Stačilo využít jejich talentu a evident-

ních dispozic, vhodně profesně usměrnit do náležitého
jevištníiro tvaru jejich civilní bezprostřednost, emolivní
spontánnost, nepoznamenanou nedočkavost po život-

nich zážitcích - a mohlo Vzniknout představení na hony

vzdáIené vybledIému romantismu a omamentální deko-
rativnosti crtů, Tento inventář, poznamenaný letitými ná-

nosy tradice, už nemůžeme najít v žádném z nie^a9|a-

venÍ, opravdově usilujících o reílexi životních pocitů čIo-

věka pře|omu tisíciletí. A tím Deákova inscenace beze-

sporu je. A není jí třeba dáVat postmodemě orientované
nálepky.
Příběh-je sdělován na ostravském jevišti bez naturalis-

tické popisnosti s důrazem na Věrohodnost motivace
jednání dramatických postav.' 

L. Knižátko, Svoboda 25, 1, 1999
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Herectvíje jednou z nejsilnějších strá-

nek ostiavských divadelníků, René

Šmotek (Kain) a VIadislav Georgiev
(Abel) přesně rozehrávají temné od-

Štíny charakteru s4ich postav, Jsou
dětái tohoto světa, které bezhlavě
propadaií vlastnímu pocitu nadřaze-
nosti. což souvisí s narážkami na ne-

bezpečí íašismu. Lucie Finková jako

Luciíer je uhrančivou íemme íatale,
jež vploúvá mezi bratry nejen jako že-

na, ale i jako démon.
Pět ostravských herců v dramaturgic-

ky i režijně náročné inscenaci obstálo

zóeta piesvědčivě. Diváky vtahují do

tíživého světa lidského svědomí a ne-

odvratných činů.
Petrbekota, MF Dnes 6, 11, 1998

vÝbomý výkon podává
Gábrieta wilčková, která ve své
bezhlasé roli uplatňuje zkuše-
nosti získané ve studiu moder-

ního tance Lenky Dřímalové,
Přesný je i Dušan Škuba|, za-

tímco Vladislav Georgiev ještě

hledá onu odpovídající míru ex-
presivity. která naplní postavu a

,,nepřeteče''. Lucie Finková o-

pět potvrzuie svůi talent intuitiv-

ně vybavit herecké postavy

orávé tím, co potřebují. Dušan
Škubut u nejeŤektnější roli celé
inscenace má velmi těžkou úlo-

hu. Je však srozumitelný (,iak

již bylo řečeno, má i on bezhla-
sou, režisérem dopsanou roli) a

zcela jistě se všem divákům
vrvie hluboko do paměti,

L. Vrchovský. MSD 22. 4, 1998

I

Neděte 28. února 1999 - 13.00 Komorní sčéna Aréna

komorní scéna Aréna
MORTI VIZKI
V.I.P.'s CHILDREN
Režie: Janusz Klimsza

Aoresivní dvnamičnost a tvořivá ex-

pósivita pioievu všech zúčastně-

ných, kteří s obdivuhodným nasaze-

ním naplňují režisérovy záméry, pak

vytvářejí z netradičně komponovane-
h-o ievištního celku výsostný umělec-

ký zážitek.
Soubor ostravské Arény svou novou

českou premiérou nejen originálně
ořisoěl k permanentní diskusi o oláz-

i<Vcň sveOomí a lidské zodpovědnos-
ti, ale přesvědčivým způsobem jejich

prezentace rovněž opět potvtdil svo-
jl pr"Oni pozici divadelně progresiv-

níňo rolextivu v kontextu českého di-

vadelnicNí,
L. Knižátko, Svoboda 5, 5, 1998
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Pořadatelé děkuií za spolupráci HOTEIU MARIA TOUR OSTRAVA,



ffi

_
}fr



t.iraíjí,]iii! u"i]íiiwir: j]á{j.i*'}ť,ť A,nrlr?i;;;k


