STRANA 6

SKUTEČSKÉ NOVINY

PODZIMNÍ DIVADELNÍ ABONMÁ V KULTURNÍM KLUBU SKUTEČ
Prodej abonentek bude zahájen v pondělí 7. června od 17:00 hodin na odboru kultury MěÚ Skuteč. Cena 950,- Kč

Program podzimního abonmá představí nové i osvědčené divadelní scény
a řadu mistrovských hereckých výkonů
15. 9. Ray Cooney: RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Podzimní divadelní abonmá
v KKS zahájíme vystoupením hereckého souboru libereckého divadla,
který se skutečskému publiku představí poprvé. A abyste ani v nejmenším nemohli být zklamání, uvede
se výbornou anglickou komedií Raye
Cooneyho Rodina je základ státu.
Představte si, že jste důstojný lékař
a připravujete se na vystoupení v důstojné londýnské nemocnici Svatého
Ondřeje, kde pracujete. Chystáte se
na zásadní přednášku, která vás posune v kariéře dál. Náhle vám kdosi
neodpovědně sdělí, že jste již dvacet
let otcem syna a začne si na váš život,
kariéru i pohodlí zrovna v tuto chvíli dělat nárok. Vy nesmíte připustit
změnu svého statutu, především musíte zabránit tomu, aby se vaše okolí
cokoliv z této nezodpovědné zprávy
dozvědělo.
Následuje boj s realitou, statečný
souboj s děsivou realitou vynořivší
se z minulosti. Pokus o nemožné. Po-

přít, uniknout, vyhnout se, zatlouct
něco, co dokonce přijde na scénu. Při
této zoufalé činnosti se náš hrdina – a
on to je hrdina – dostává do stále zapletenější situace, do níž zapojí i svého přítele jako alter ego a z níž, jak se
zdá, není než tragického východiska.
A konec? Zdá se, že tento příběh

žádný konec nemůže mít. Ale má,
jako všechno. Pravda reality zvítězí
nad sny a přinese s sebou nečekané
postoje všech hrdinů. Neboť v boji
s minulostí jsou všichni lidé hrdiny.
Otázka jen zda smutnými či komickými. To nechť rozhodne publikum.

30. 11. Peter Shaffer: AMADEUS
Východočeské divadlo Pardubice
Hra současného britského dramatika Petra Shaffera
se od své londýnské premiéry v roce 1979 stala „klasikou“, ke které se opakovaně vracejí divadla na celém
světě. Není divu – autor se inspiroval osudy geniálního
skladatele Wolfganga Amadea Mozarta a jeho méně
talentovaného, zato úspěšnějšího rivala Antonia Salieriho. Hra zobrazuje věčný konflikt mezi umělcem
geniálním a průměrným, skladatelem nekonvenčním
a konvenčním, muzikantem rebelujícím a oficiálním,
duchem svobodným a úřednickým.
Amadeus, kterého máme možnost zhlédnout jako
druhou hru podzimního abonmá, je strhující hudbou
prosycenou inscenací, která se bezesporu zapíše do
historie pardubického divadla. Shafferovo drama,
proslavené především stejnojmenným Formanovým
filmem oceněným několika Oscary, nastudoval režisér Michael Tarant a do hlavních rolí hudebních rivalů obsadil Josefa Vránu jako Salieriho a Ladislava
Špinera coby Mozarta. Od dubnové premiéry přináší Amadeus divákům mimořádné zážitky, které často
oceňují ovacemi vestoje!

AKTUÁLNÍ POZVÁNKA DO DIVADLA

Divadlo pod Palmovkou – Ať žije královna

Strhující historické drama Roberta Bolta je znamenitou interpretací příběhu anglické královny Alžběty I. a její velké rivalky, skotské
královny Marie Stuartovny. Známé
historické události rozvíjí dramatik ve skvěle napsaných dialozích
a před divákem se tak rozpoutává
nelítostný duel o moc, lásku, čest,
a nakonec i o holý život.
Hra, v níž se autor vrací do období vlády Tudorovců, měla premiéru v Chichesteru v roce 1970. Na
pozadí střetu dvou panovnic, Alžběty I. a Marie Stuartovny, vznikla
pozoruhodná a moderní variace
Shakespearovských historických
her, která se nezastavila ani před
kontroverzními tématy, jakými je
např. zneužití moci nebo způsob,
jakým osobní vrtochy, drobné zájmy jednotlivců (a v neposlední
řadě také náhoda) ovlivňují chod
„velkých“ dějin. Při české premiéře v roce 1972 hra zapůsobila jako
satirická a velmi aktuální politická
metafora dotýkající se ostudného
chování „normalizačních“ politiků.
Hra Roberta Bolta Ať žije královna je pozoruhodná tím, že na
scénu v účinné dramatické zkratce přivádí skutečné historické
postavy, dějinné události a cituje
i historické dokumenty, zároveň

však také rozehrává dva velké a
strhující lidské příběhy. Duel dvou
královen, dvou skvělých, silných a
úctyhodných žen tak není jen barvitou historickou hrou plnou dramatických zvratů, ale také velkým
milostným dramatem. Skutečnost,
že se v Boltově hře dějiny tvoří namnoze z „malých osobních přání,
vrtochů, schopností a slabostí těch,
kterým náhoda určila právo rozhodovat, je přitom právě dnes, v době
vypjatého individualismu, velmi
aktuální.
K úspěchu
hry,
kterou Divadlo pod
Palmovkou
s
velkým
ohlasem
uvádí od r.
2007 jistě
přispělo
i
vynikající
herecké obsazení.
V
roli

Marie Stuartovny uvidíte Jitku
Čvančarovou, Alžbětu I. Tudorovnu ztvárnila Zuzana Slavíková. Hru Ať žije královna uvede
Kulturní klub Skuteč 15. června
od 19 hodin. Volné vstupenky
v ceně 180,- Kč jsou v prodeji na
odboru kultury MěÚ.
Touto divadelní hrou se uzavírá celé jarní abonmá. Všem návštěvníkům děkujeme za přízeň
a doufáme, že se s nimi budeme
vídat i po zbytek roku.
/bal/

Předprodej vstupenek na odboru kultury

Pondělí
Středa

12.00 – 17.00 hodin
7.30 – 11.00 hodin

Informace na tel.: 469 326 486/487

25. 10. Dan Gordon: RAIN MAN
Divadlo pod Palmovkou Praha
Podmanivý příběh o velmi překvapivém setkání dvou bratrů a složitých a nečekaně krásných zákoutích lidské duše je známý zejména z
oscarového filmu natočeného v roce
1988, ve kterém herecky excelovali
Dustin Hoffman a Tom Cruise.
Skvělá divadelní adaptace britského
scénáristy Dana Gordona měla premiéru v londýnském divadle Apollo
Theatre v září 2008, byla nadšeně
přijata, a během necelých čtyř měsíců se uskutečnilo na sto padesát
představení. Hra vyvolala značný
zájem v divadlech po celém světě, nicméně podmínky společnosti
MGM on Stage byly natolik přísné,
že se, podle nám dostupných informací, teprve druhé uvedení této
divadelní adaptace na světě koná
právě v Divadle pod Palmovkou.
Mladý a pohledný obchodník
s automobilovými veterány Charlie
Babbitt, jehož byznysu se příliš nedaří, se v rámci dědického řízení po
svém zemřelém otci dozví, že má
staršího bratra – Raymonda, který
již léta žije v domově se zvláštní

péčí. Raymond je člověk postižený
autismem a k Charlieho velkému
překvapení se stává dědicem sedmi miliónů dolarů, zatímco on se
dostává do stále větších finančních
potíží. Charlie se proto rozhodne
svého bratra unést, aby mohl vyvíjet nátlak na Raymondova poručníka a vynutit si vyplacení poloviny

otcova dědictví. Po sérii komických
i trpce úsměvných situací však
k sobě oba bratři naleznou cestu.
Představení se v Divadle pod
Palmovkou s obrovským ohlasem
hraje od února tohoto roku a výborné herecké výkony hlavních protagonistů vás až zaskočí.

20. 12. Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Podle bestselleru Ireny Douskové Hrdý Budžes vzniklo divadelní
představení, ve kterém svou životní roli vytvořila herečka Barbora
Hrzánová. Získala za ni dokonce
Cenu Thalie a v této audioknize
naprosto skvěle ztvárňuje vyprávění desetileté holčičky Helenky
Součkové, prožívající své dětství
na počátku sedmdesátých let.
Chcete se zasmát, zastydět a
zavzpomínat? Představení vás
provede prvními roky husákovské
normalizace, tak jak
se v řadě komických
i méně veselých příhod a situací promítala do života dětí i
dospělých jednoho
okresního města –
Příbrami. Bylo proto logické, že právě
příbramské divadlo
uvedlo
Helenčiny
příběhy na divadelní
scénu. A našlo si pro
to, jak se ukázalo,
geniální představitel-

19. 1. 2011

ku hlavní hrdinky – Barboru Hrzánovou. Dokonce i televizní záznam
divadelní inscenace se stal opravdovým diváckým hitem, stejně jako
samotné představení i kniha Ireny
Douskové. Ta se dočkala nového
vydání a úspěchy sklízí i na
německém knižním trhu.
Příbramské divadlo ve
Skutči vystoupilo již na
jaře s výbornou komedií
Jak jsem vyhrál válku. Na
sklonku tohoto roku, vprav-

dě již v předvánočním období, se
můžete pobavit při komedii, se
kterou jmenovaná divadelní scéna
sklízí největší úspěchy po celé republice.

Michael Mackenzie: BARONKY
Divadlo Kalich Praha

Vedle komedií jsme (i s ohledem na reakce diváků) přistoupili
k častějšímu zařazování vážnějších
a odvážnějších témat, klasických
dramat i neobvyklých zpracování.
Jedním z unikátních představení,
které vám v podzimním abonmá
nabízíme, jsou Baronky.
Jde o komorní příběh dvou zcela rozdílných žen. Dáma hledající
novou služebnou se rozhodne pro
takovou, kterou by mohla „polidštěním“ povznést na vyšší úroveň.
Baronce však nejde jen o naplnění
ušlechtilého cíle. Svou zdánlivou
dobrotou zastírá vlastní pocity nenaplněnosti, prázdného života a
neustálého ponižování ze strany
záletného barona.
Filmový i divadelní autor a režisér Michael Mackenzie svoji
hru vystavěl s trvale stupňujícím
se napětím. Autorem úpravy, režisérem a scénografem je jeden z
našich nejvýraznějších divadelníků
současnosti Šimon Caban. Jeho zásluhou se do textu dostala hravost,
jisté odlehčení i humor. Baronky

jsou úpravou hry Baronka a služka,
v níž obě herečky již zazářily dříve.
Tento skutečný herecký koncert
Evy Holubové a Zuzany Bydžovské skrývá mnohá překvapení i fascinující zvraty a není pochyb o tom,
že se stane více než důstojnou tečkou za celým podzimním abonmá.
Snad vám stručná charakteristika
programu podzimního předplatného pomůže v rozhodnutí, zda se
opět (v případě, že jste našimi stálými návštěvníky), nebo
popřípadě
úplně poprvé
stát abonentem se všemi
výhodami,
které to s sebou přináší.
Nejde pouze
o stálé sedadlo, které bude po
dobu
pěti
měsíců „jenom vaše“,

ale i o jistotu pravidelných kulturních zážitků a setkávání se s přáteli
v příjemné a společenské atmosféře, kterou divadelní představení
přinášejí.
Už nyní se těšíme na viděnou se
všemi návštěvníky Kulturního klubu Skuteč i na všechny společně
strávené divadelní večery.
Lenka Balounová & Petr Sedlák,
odbor kultury a školství

