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Modfie oznaãené ‰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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Stafiec a mofie
Zaskoãilo mû poznání, jak melancholicky mÛÏe na
cestovatele zapÛsobit kousek svûta ztracen˘ v
Atlantickém oceánu po pouhé dvouleté nepfiítomnosti:
pohyblivé píseãné duny na pou‰ti mezi Corralejo a
Puerto del Rosario na Kanárském ostrovû Fuerteventura
zlenivûly a podivnû plo‰e se vrství pod modr˘m,
depresivnû jásav˘m nebem. Liduprázdné ledové mofie
lhostejnû valilo obrovské vlny k nohám osamûlého
chodce. Star˘ znám˘, doposud sviÏnû elegantní ãí‰ník v
na‰em hotelu pokornû dal zfiídnout svému vlasu a ostré
rysy tváfie poãal utápût v prvních ukládajících se vrstvách
podkoÏního tuku. OdjakÏiva oslnivû svûÏí, podnikavé
sexy stafieny z Nûmecka, Anglie a ·védska stihly v
krátkosti stát se obyãejn˘mi bezpohlavními babiãkami
zrezignovav‰ími na garderobu, parfémy, erotické puzení
a sny o fe‰ákovi u kormidla bílé jachty.
Prázdninové aranÏmá all inclusive vzalo také mnû
moÏnost snít o snadném Ïivotû v pfiepychu a bez práce
na kaÏdém rohu hotelového areálu ãlovûk mohl si natoãit
ze soudkÛ ãervené, bílé nebo rÛÏové víno; kdykoliv se
mu zachtûlo, potû‰it se skvûle vychlazen˘m pivem
vlastnoruãnû natoãen˘m z v‰udypfiítomné orosené pípy;
barman nesoucí stejnû jako ‰panûlsk˘ král jméno Juan
Carlos, ochotnû plnil sklenici obludn˘mi mnoÏstvími
whisky. Peãené oveãky, ryby a drÛbeÏ na v‰echny
moÏné zpÛsoby, maso vepfiové, hovûzí, telecí, králiãí a
kozí, zelenina a ovoce bez jakéhokoli omezování fantazie,
drobné brambory ve slupce du‰ené v horké páfie z
mofiské vody, hory dortÛ, zmrzlin a sladkostí utopené ve
‰lehaãce a ãokoládû, v‰e vstfiícnû uloÏené v
samoobsluÏn˘ch bufetech, spojilo své odéry v ohromující
univerzální vÛni, fiinoucí se z hotelu jako zpráva o reálnû
existujícím ráji. Pfied otáãiv˘m hlavním vchodem do
domu polehával u‰lechtil˘ ãern˘ pejsek, oãividnû
pamatující lep‰í ãasy. Vytrvale, ale marnû snaÏil se
pochopit systém sklenûn˘ch dvefií, vífiících bez zaãátku
a bez konce jako vûãn˘ vítr, které ho oddûlovaly od
biblick˘ch pln˘ch hrncÛ. Dobrosrdeãné rodiny s dûtmi
ukájely na nûm svÛj sociální cit. „Kdy koneãnû pochopíme,
Ïe hladoví seberou nám úplnû v‰echno, jestliÏe se nimi
nerozdûlíme, alespoÀ o nûco?“ prohodila ke mnû sádlová
koule neurãitého pohlaví. Filosofickou rozpravu pfieru‰il
hotelov˘ posluha. Vykázal psíka nemilosrdnû z areálu,
ne nepodoben archandûlu s planoucím meãem, jenÏ
kdysi vyhnal ãlovûka z dávno ztraceného ráje.
V letadle, krouÏícím ve snûhové vichfiici nad mou
domovskou Basilejí, pfiepadla mû podivná sentimentální
my‰lenka. V‰echno na svûtû trvalo jiÏ dávno pfied námi
a nepfiestane b˘ti, aÏ my sami dávno obrátíme se v
prach; také dfievûní polychromovaní andûlé v kapesní
katedrále podfiimujícího mûsteãka Betancuria, zavû‰ení
hlavami dolÛ na baroknû vyzdobené nebeské báni, snad
aby pfiímo vûdecky znázornili a dokázali kulatost na‰í
planety. Koneãnû nám vypoãítali novou pfiistávací dráhu
na zasnûÏeném leti‰ti. Nedivil bych se, kdyby fiidiã
autobusu Ïenoucího se noãním promrzl˘m mûstem nesl
Cháron. Doma Ïena neoãekávanû vyjmula z pouzdra
aloe vera. Promlouváme teì k rostlince povzbudiv˘mi
hlasy. Pozorujeme, jak poznenáhlu probírá se k novému
Ïivotu na cizím kontinentû. Do kvûtináãe jsme jí pro
potû‰ení pfiistrãili ãern˘ sopeãn˘ kámen, sebran˘ na
Fuerteventura u pomníku ‰panûlského myslitele Miguela
de Unamuno.
Leden 2005

Petr ChudoÏilov-Basilej
***

Pfiedpremiérov˘ rozhovor s Brigitou Hamva‰ovou
Poprvé jsme ji na scénû Nového divadla vidûli jako hereãku. Pozdûji uÏ její jméno pronikalo v souvislosti s reÏijní
a dramaturgickou prací, coÏ, jak sama doznává, je jí nejbliÏ‰í: vzpomeÀme tfieba dramatizaci Villonovy poezie,
hudební konverzaci o G. F. Händlovi. Z repertoáru Nového divadla tady máme úspû‰nou komedii, upravenou
v tónu commedie dell’arte Tfii v tom a v loÀské sezónû odehranou hru Bfietislav a Jitka, kterou Brigita Hamva‰ová
s potû‰ením zdramatizovala podle humorného románu Miloslava ·vandrlíka. A dnes máme pfied sebou
premiéru dal‰í její reÏijní práce: komedii Carla Goldoniho (1707-1793) Mirandolina, jednu ze sto ãtyfiiadvaceti
her italského klasika, poprvé hranou v roce 1753 ve vyprodaném divadle.

Proã zrovna komedie?
“Divadlo je pro mû obraz svûta, kter˘ nám pomáhá
rozpoznat na‰e postavení ve skuteãném svûtû, je to
pro mû místo, kde nabíráme sílu, kde Ïijeme pfies osudy
rÛzn˘ch hrdinÛ ten Ïivot, kter˘ je oãím jin˘ch lidí skryt˘.
Proto má divadlo nejvût‰í úspûch tehdy, jestliÏe to, co
vidíme na scénû koresponduje se skryt˘mi pocity v nás.
Z pohledu diváka je divadelní pfiedstavení velice oãistn˘
proces. A z pohledu herce zrovna tak, a to v tlumoãení
sv˘ch vlastních pocitÛ v tvorbû postavy. Divadlo je
zobrazování svûta spojené s prací na sobû...”, takto
charakterizuje pojem divadla reÏisérka a dramaturgynû
Brigita Hamva‰ová.
Podle v˘bûru doposud uveden˘ch her by se dalo
dohadovat, Ïe upfiednostÀuje‰ zejména klasické
komedie s romantick˘m nábojem. Mohu mít za to,
Ïe je má‰ radûji neÏ hry s váÏn˘m obsahem?
“Není tomu tak docela. Jako dramaturg mám ráda
v‰echny divadelní Ïánry, dokonce i tragédii s námûtem
ze souãasnosti. Ov‰em pokud jde o mé reÏijní zámûry,
pfiece jenom upfiednostÀuji klasické komedie, protoÏe

poskytují amatérskému souboru vût‰í moÏnosti pro
uplatnûní rÛznorodého hereckého potenciálu, neÏli
truchlohry. Bohatá galerie smû‰n˘ch figurek, pronikavá
typologie komick˘ch hrdinÛ a komplexnost
tragikomick˘ch charakterÛ komedie - to je ta nejlep‰í
uãebnice herecké v˘chovy vãetnû techniky tvorby.”
Má‰ dojem, Ïe soubor Nového divadla potfiebuje
nûjak˘m zpÛsobem obrodit ãi inovovat svÛj hereck˘
potenciál?
“Soubor Nového divadla disponuje mnoh˘mi dobr˘mi
herci, jejichÏ talent byl v posledních letech nejednou
konfrontovan˘ hostováním velk˘ch hereck˘ch osobností
souãasné ãeské a slovenské divadelní scény a podle
mého mínûní ne jednou ãestnû obstál. Zastávám ov‰em
názor, Ïe udrÏet jakoukoliv profesionální nebo
amatérskou hereckou tvorbu na dobré úrovni, zejména
pokud jde o práci s nov˘mi a ménû zku‰en˘mi adepty,
je moÏné ne v kopírování jin˘ch, ale v hledání vlastního
hereckého v˘razu, a to na základû silné a dobré
dramatické pfiedlohy.”

Pokraãování na str. 4

KdyÏ slunce zapadá…

…tak ãlovûk se mÛÏe stát loutkou. Foto: M. Gabánková


