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Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
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Já chci k divadlu!

KdyÏ jsem v roce 1980 pfii‰el do Kanady, setkal
jsem se velice ãasto s názorem: „KrajanÛm, to
se radûji vyhnu, ale jediné na co jdu je ãeské
divadlo. To má úroveÀ.“ Pak jsem byl ãastokrát
pozván k lidem, ktefií se krajanÛm vyh˘bali a
ono se to u nich pfiímo hemÏilo dvounoÏci, ktefií
pouÏívali jazyk blízk˘ ãe‰tinû, obãas podobn˘
sloven‰tinû. To byly jakési v˘jimky, ale jinak se
tito lidé s âechy nest˘kali.

Jednou veãer jsem tedy vyrazil do Limelight
Dinner Theatru na Yonge St. Hráli tam MuÏe v
offsidu a já se pfiíjemnû bavil. Pamatuji se, Ïe
Jifií ·koda tam hrál pana Sádla. Maliãk˘ pan
Sádlo fotbal nikdy nevidûl, pouze ho sly‰el. V
knize Karla Poláãka jsou svatebãané po obfiadu
na zápase âeskoslovensko-Maìarsko a
novopeãen˘ Ïenáã Eman mlad‰í vezme pana
Sádla na ruku a ten pak mÛÏe sledovat cel˘
druh˘ poloãas tohoto zápolení na vlastní oãi.
Nedovedu si pfiedstavit, Ïe by nûkdo vzal Jifiího
·kodu, kter˘ není sice velk˘ vzrÛstem na ruku
a Jifií by na ní sedûl, jako na laviãce fotbalového
stadionu a sledoval fotbalové utkání. Po pravdû
fieãeno nedovedu si ani pfiedstavit, Ïe by
neposedn˘ Jifií ·koda se dokázal na fotbal dívat
déle neÏ pût minut. V Novém divadle v‰ak s
touto scénou nemûli problémy. Zkrátka tam

tato scéna chybûla a nikdo to nepoznal.
A to je právû pûkné na divadle, Ïe vlastnû Hamlet

nemusí trvat pût hodin, jak ho napsal Shakespeare,
ale mÛÏe to b˘t jednoaktovka. Herci mohou kaÏdé
pfiedstavení udûlat jinak anebo ho mohou zkopírovat
podle pfiedlohy. Mohou zapomenout text nebo si
vymyslet nûco jiného místo toho. Mohou
improvizovat, ale také je nikdo do improvizace
nenutí. Tehdy jsem si fiekl, Ïe chci k divadlu.

JenÏe jsem brzy zjistil, Ïe jsem na to úplné dfievo.
K divadlu jsem se tedy nedostal a nemohu souhlasit
s v˘rokem Tomá‰e Ma‰ka, kter˘ pronesl v nedûli
jako John Trucker, Ïe k Novému divadlu vezmou
kaÏdého. Mne by tam nevzali.

Jednou jsem se ptal svého spoluÏáka Jifiího Voãky,
komu fandí ve fotbale, odpovûdûl, Ïe na fotbal
nechodí fandit, ale kritizovat. Já tedy od té doby, co
jsem poznal svoji omezenost, nechodím do divadla
kritizovat, ale chodím tam fandit. A tuhle nedûli
jsem fandil Tomá‰i Ma‰kovi, Ïe dokázal hru pfiedûlat
do na‰eho prostfiedí, Zdence Novotné, Ïe je vÏdy
originální. Po kaÏdé je v ní nûco nového. VÏdy do
toho vloÏí kus sebe. Naivitu Líby Trakafiové, kterou
maskuje s pubertální suverenitou.

Potû‰ilo mne, Ïe Lenka Nováková  nazpívala ‰anson
podle Vítûzslava Nezvala, ke kterému pro pfiedstavení
sloÏil hudbu Jifií Grosman.

Ocenil jsem dlouhé dialogy, které vychutnávám
a miluji. Nedávno jsem sly‰el v rádiu DürrenmattÛv
Noãní rozhovor. Bylo to z roku 1964, ale bylo to
nûco, co se dá poslouchat znovu a znovu a pofiád
tam ãlovûk nachází nûco nového.

Lenka Kimla, (ãi ve hfie Líba Trakafiová,) filmové
angaÏmá nezískala, získala v‰ak nûco jiného,
vztah k otci, kterého hrál Tomá‰ Ma‰ek, pfiátelství
Stefi (Zdenka Novotná) a snad i nûkoho pro Ïivot.
Nechci pfieceÀovat hloubku pfiedstavení. Nebylo
to filosofické drama, ale vÏdyÈ Ïivot se neodehrává
vÏdy na úrovni Bergmanov˘ch filmÛ, které mne
braly u srdce v mládí.

V nedûli jsem vidûl nejen pûkné pfiedstavení, ale
i krásnû prokreslené digitální fotografie Milo‰e
Kuãery (www.mpk.softmusic.net) a u vchodu mne
Pavel Král, kter˘ se stará také o lístky upozornil,
Ïe letos není pfiedplatné, ale Ïe si lístky na kaÏdé
pfiedstavení musíte objednat zvlá‰È. Tímto jeho
vzkaz vyfiizuji a opravuji zprávu, kterou jsme
uvedli poslednû. A pfií‰tû pfiijdu a budu zase
fandit, nikoliv kritizovat. To nechám svému
spoluÏákovi Jifiímu Voãkovi aÏ pÛjde nûkdy na
fotbal, kdyÏ hokej asi letos v Kanadû nebude.

Ale‰ BfiezinaAle‰ BfiezinaAle‰ BfiezinaAle‰ BfiezinaAle‰ Bfiezina
***************

Lenka Kimla (vlevo), Tomá‰ Ma‰ek a Zdenka Novotná ve hfie Nového divadla Já chci k filmu! Hru podle pfiedlohy Neil Simona I ought to be in pictures  upravil
pro torontské pomûry a reÏíroval Tomá‰ Ma‰ek. Foto: abe


