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Na v˘chodû a na západû Toronta
První velk˘ horor, kter˘ jsem zaÏil v kinû bylo Psycho od Alfreda Hitchcocka z roku
1960.  Na rozdíl od hororÛ, které jsem vidûl pozdûji a které mne moc neoslovily,
Psycho je drama, které jsem vidûl hned dvakrát. KdyÏ jsem byl v kinû po druhé,
sedûl za mnou podobn˘ po‰etilec, kter˘ si nenechával záÏitky pro sebe, ale hlasitû
o nich informoval ostatní diváky, ktefií se po chvíli zaãali nudit. Proto radûji nebudu
nikomu vyprávût závûr divadelní hry Noela Cowarda Rozmarn˘ duch. Podobnû
jako Psycho, byla i tato hra filmovû zpracována a jak se dovídáme z Bulletinu
Nového divadla, hlavní roli vytvofiil Rex Harrison. JestliÏe si dokáÏi pfiedstavit
Psycho jako divadelní hru, pak jsem si po shlédnutí ãásti zkou‰ky dokázal pfiedstavit
i Cowardovu hru jako film.

Nejednalo by se tady o hloup˘ horor s mnoha filmov˘mi efekty, ale spí‰ o jakési
psychologické drama, které nám dovoluje s humorem se podívat sami na sebe.

Laciné pohrávání si s okultismem a pfiedstírání, Ïe to nemyslíme váÏnû se mÛÏe
vymstít, protoÏe to tfieba docela myslíme váÏnû, ale nechceme si to pfiiznat.
Obelháváme se a tato leÏ se nám nemusí vyplatit.

Pfied ãasem Nové divadlo poÏádalo Antonína Procházku, aby poslal nûkolik her,
které se v âechách hrají. V odpovûdi pfii‰lo nûkolik her, které reÏisérka Dá‰a
Beláãiková pro‰la a Cowardova hra ji oslovila. Navíc Viktor Matejkoviã, kter˘
bude v hlavní roli, to chtûl realizovat. Pfii‰ly v‰ak dvû velké produkce Komedie plná
omylÛ a Malostranské povídky a tato hra je komorní záleÏitostí, takÏe se poãkalo.
Skupina hercÛ, která v ní hraje je velice zodpovûdná a je skuteãnû radost s nimi
pracovat, jak tvrdí reÏisérka: „Nejprve jsme mûli ãtené zkou‰ky, probrali jsme
charaktery a herci se rychle nauãili text. Teì jiÏ to pouze pilujeme. Je to o
spisovatelovi panu Condominovi, kter˘ pí‰e detektivku s vraÏdou. Ve vesnici mají
starou babu, která je v‰em pro smích paní Arkati a tak ji chce vyuÏit k vyvolávání
duchÛ. JenÏe ona to pfiestane b˘t sranda.“

Ve hfie hrají kromû Viktora Matejkoviãe i Zuzka Borovjaková, Lenka Kimlová,
Lenka Nováková, Zuzana Novotná, Martin Bonhard a témûfi nová tváfi Gabriela
Kupãíková. Celkem sedm lidí. Pokud jste pfiíznivci Lenky Novákové usly‰íte
bûhem pfiedstavení dvû její nové písniãky.

Diváci se tedy mají na co tû‰it. Pfiedstavení Nového divadla Rozmarn˘ duch se
koná v Maja Prentice Theatre v Mississauze, 3650 Dixie Road (kfiiÏovatka Dixie a
Burnhamthorpe) v pátek 19. dubna ve 20 hodin, v sobotu 20. dubna v 16 a 20 hodin
a v nedûli 21. dubna v 16 hodin.

***

Na druhé stranû mûsta, na v˘chodû Toronta na Masaryktownu v restauraci Praha
se konají pro zmûnu Nokturna. V nedûli 22. dubna v 17 hodin zde mÛÏete vidût
renesanãního ãlovûka, umûlce, kter˘  umí hrát na fiadu nástrojÛ Radima Zenkla,
kterého bude doprovázet na klavír dr. Emily Chiang.

Budou to jiÏ druhá dubnová Nokturna. První se konala v kostele svatého Václava
v nedûli 6. dubna. Za doprovodu klavíristy Adama Zukiewicze jsme vidûli houslistku
Terezu Annu Pfiívratskou, která k Brahmsovi v první polovinû koncertu  a k
Janáãkovi a Smetanovi v druhé ãásti, pfiidala je‰tû DvofiákÛv první romantick˘ kus
pro housle a klavír. Pro kombinaci Brahmse s ãeskou hudbou se rozhodla, protoÏe
Brahms je velmi nároãn˘ a hodí se k ãeské hudbû. Dvojice se velice dobfie
doplÀovala, pfiestoÏe Tereza s Adamem nikdy pfied tím nevystupovala. Velmi
obtíÏné to bylo obzvlá‰tû v Janáãkovi, jehoÏ skladby jsou neobvyklé svou kompozicí
a vyÏaduje pfiesnosti. V˘hodou je, Ïe Tereza hraje s kvartetem moderní skladby
souãasn˘ch autorÛ, takÏe se dokáÏe do této hudby vcítit. Tereza uÏ Janáãka nepoãítá
za modernu. V Torontû si pochvalovala hlavnû pfiíjemné publikum a dobrou
akustiku kostela, která se je‰tû zlep‰ila, kdyÏ se kostel zaplnil.

Hned po koncertû musela Tereza odjet do Lond˘na, kde na ní ãekala soutûÏ s
kvartetem. V Praze bude hrát v prosinci na festivalu âeské doteky hudby.

AÈ se rozhodnete pro kter˘koliv kulturní záÏitek, máte si skuteãnû o tomto víkendu
z ãeho vybrat.

Ale‰ Bfiezina
***

Rozmarný duch- Zkouška Nového divadla
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