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Odejde Matejkoviã do Plznû?

KdyÏ jsem po posledním pfiedstavení Nového divadla
mífiil na svém velocipédu k St. Clair, honila se mi v hlavû
otázka, jestli Viktora Matejkoviãe je‰tû nûkdy uvidíme na
prknech Nového divadla, aÈ jiÏ na Yonge Street nebo
nûkde jinde. V tandemu s autorem, reÏisérem a hercem
Antonínem Procházkou z divadla Josefa Kajetána Tyla
v Plzni totiÏ byl tak vynikajícím partnerem, Ïe to vypadalo
jako kdyby nepfiijel z Plznû jeden herec, ale herci dva. A
nejen to: nemûli jsme pocit, Ïe se jedná o pfiedstavení
okopírované odjinud, naopak, bylo to pfiedstavení, které
se dynamicky vyvíjelo a mûnilo pfiímo pfied oãima.
Nechybûly okamÏiky, kdy nûkterého z hercÛ  nûco
napadlo a druh˘ na to zareagoval a najednou se objevila
nová scéna. Improvizace, nûco zcela originálního, co se
v pfií‰tím pfiedstavení uÏ dále rozvíjí a pokud to nezabere,
zmizí to nenávratnû v evoluãním propadli‰ti divadelních
dûjin.
Antonín Procházka jako vynálezce Lumír a Eman (Viktor

Matejkoviã), idealistick˘ filmafi, kter˘ si pragmaticky
pfiivydûlává pronájmem svého bytu ãtvrté kategorie etické
elitû národa, spolu sdílejí stejné patro v starém ãinÏovním
domû.
Do trojlístku, kter˘ mÛÏe o pfiestávce hrát mariá‰, pak

zapadl Honza ·míd. Nechci fiíci, Ïe je dívkafi, ale uÏ po
druhé se v krátké dobû k roli chlípníka beze studu
propÛjãil. Tentokrát se jednalo nikoliv o podnikatele, ale
o politika. Dokonce jsme se nedovûdûli ani barvy jeho
strany, jako kdyby na tom nezáleÏelo. Nemohli jsme
tedy zjistit, jestli bûhem hry pfiestoupil zleva doprava, ãi
zprava doleva a z toho udûlat závûr, jestli se jedná o
postavu kladnou nebo zápornou.
Podobnû divák stojí pfied rozhodnutím, jestli se jedná o

svûdomitého politika, kter˘ pod tíhou zodpovûdnosti
hledá útlou náruã Ïeny, kde by na krátk˘ okamÏik

zakotvil, neÏ vypluje znovu na hladinu rozboufieného
politického mofie nebo jestli se jedná o prohnaného
kurevníka, kter˘ pouÏívá politiku jako zástûrku, aby tak
zakryl ukájení mrzkého chtíãe.
Filozoficky fieãeno: jestli politik nejprve situaci

zreflektoval a pak dospûl k závûru, Ïe je manÏelství
moÏné otevfiít do erotického víceúhelníku (jak vysvitlo z
dal‰ího prÛbûhu hry) nebo jestli pouze politikou maskuje
sviÀárnu. Jan ·míd jako politik Radim nastolil otázky,
divák si tedy musí sám odpovûdût.
A co Ïeny? Jsou to skuteãnû jen nevinné obûti

nevyhranûného politika? Nebo se jedná o prohnané
vypoãítavé mrchy, které jdou jen po penûzích?
Nic není ãernobílé, jak potvrzuje v závûru i v˘rok paní

Plaché (Dá‰a Beláãiková): „Svût je tak krásnû barevn˘.“
To v‰ak fiekne aÏ poté, co dostane br˘le vynálezce
Lumíra. Je pravdûpodobné, Ïe na‰e noviny navrhnou
Lumíra za tento vynález na Nobelovu cenu za fyziku.
KaÏdopádnû cítíme zadostiuãinûní, Ïe se jiÏ po nûm
jmenuje ulice Lumírova v Praze-Nuslích, poblíÏ námûstí
bratfií SynkÛ. Pesimistického ‰karohlída v hledi‰ti
napadne, Ïe se jedná pouze o br˘le mámení, jak jiÏ psal
v 17. století Jan Ámos Komensk˘.
Dal‰í otazník je nad Lenkou Kimlou. Pracuje jako

sportovní hlasatelka pro vefiejnoprávní televizi nebo se
jedná o komerãní TV, ãi o nûjak˘ sportovní kanál?
Pokud by se jednalo o první variantu, pak se jedná o

nezodpovûdné utrácení penûz koncesionáfiÛ, protoÏe v
pracovním volnu by mûla sportovní redaktorka studovat
tenisové Ïebfiíãky, fotbalové transfery ãi hokejové
soupisky. V druhém pfiípadû se naopak jedná o aktivitu
z hlediska komerãní televize pozitivní, o tzv. lobbing. V
tfietím pfiípadû se jedná o po‰etilou ãinnost a mafiení
ãasu. Kariéra vzhÛru ve sportovních kanálech se nedûlá

pfies politika, ale vût‰inou pfies fotbalistu, nejlépe levé
kfiídlo ãi brankáfie nûkterého z pfiedních t˘mÛ. VÏdyÈ jiÏ
pfied ãtyfiiceti léty se fiíkalo, Ïe brankáfi a levé kfiídlo jsou
nejvût‰í cvoci v muÏstvu. Pfies nû pak lze získat nejvíc
uÏiteãn˘ch informací, které lze pouÏít, ale nikoliv pfies
politiky; ti jsou v této oblasti plonkoví a jsou na stadionu
vût‰inou odsouzeni do role ãumilÛ, které televizní kamera
zabírá maximálnû pfii pfieru‰ení hry.
Bez otazníku v‰ak zÛstává taneãní vystoupení Lenky

Novákové. Jedním slovem - skvûlé. Ov‰em i zde se
objevují etické otázky, kdyÏ jako svazaãka svádûla (zde
jsem teprve pochopil prav˘ v˘znam slova svazaãka,
správnûji ãesky by v‰ak mûlo b˘t svádûãka) je‰tû
nedospûlého uhrovitého Lumírka.
Zuzanka Novotná byla odsouzená v roli milenky do role

náhradnice nebo-li béãka. Její pfiirozené kverulantství a
prostofiekost jí v‰ak nedovolí se s touto rolí smífiit a
zastíní pfii tiskové konferenci nejen kolegu Petra Kohouta,
ale i tiskového mluvãího Hejného (Martina Bonharda),
kter˘ v rozru‰ení odmítl pfii posledním pfiedstavení dát
slovo na‰im novinám Satellite. Omluvou mu mÛÏe b˘t
pouze to, Ïe my jsme se o slovo ani nehlásili.
Otázek je tedy více neÏ dost, ale ta hlavní je, jestli Viktor

Matejkoviã ãi Jan ·míd nebo i nûkterá z pÛvabn˘ch
dívek ãi taneãnic zÛstanou v Torontu nebo se pfiemístí na
profesionální scénu do Plznû ãi Prahy nebo jiného
krajského mûsta.
Pfiedstavení hercÛ Nového divadla spolu s Antonínem

Procházkou by takov˘ test zfiejmû sneslo a moÏná, Ïe
kdyby pfiijeli po takovém zájezdu zpût a hráli znovu,
vidûli bychom pfiedstavení, které by se dále rozvinulo. V
tom je divadlo jiÏ od antiky pfies Shakespeara po dne‰ek
nenahraditelné Ïádn˘m digitálním médiem.

Ale‰ Bfiezina
***

Z představení Nového divadla Ve státním zájmu:  Nahoře vlevo. V. Matejkovič a L. Kimla; dole: A. Procházka a L. Nováková; uprostřed V. Matejkovič a A.

Procházka; vpravo nahoře. M. Bonhard, J. Šmíd a  R. Tamchynová a doel nezapomenutelná taneční kreace L. Novákové.


