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Reservé: Piješ
Pijem Pijeme
Jana Malínková
Prvním pátečním představením měla být hra Přes 27
brněnské skupiny RáDi — POKOLENA, avšak po změně
plánů jsme na začátek přivítali mostecký soubor Reservé.
Ve své krátké hře představili 7 dívek a 1 chlapce zasazených do tématu jasného již z názvu. Tématu všudypřítomného alkoholu, živoucího a zasahujícího do okolí nás
všech — protože i když nepijeme, postoj si k jedné z nejběžnějších drog vybrat musíme. A o jakém jiném alkoholickém nápoji mohlo pojednávat než o českém národním moku,
totiž pivu. Hra je koncipována jako sled scének zabíhajících
až do lyričnosti tím, že hrají na atmosféru. Na pocity a asociace, které v nás probouzí. Ať jsou to vlastní vzpomínky,
ať je to smích při vtipně zkomolených příslovích typu
„Dočkej času jako husa piva“. Nadsázka v podání celého
tématu byla silně přítomna (např. v tanečních vložkách
parodujících balet) a to vlastně ukazuje na pojetí alkoholu
v české mentalitě: že dané téma rádi zlehčujeme a smějeme se mu. Jenže on je to problém. Je problematické,
že části hry založené na výpovědích mladistvých o tom, kdy
poprvé pili pivo, jsou z většiny založené na realitě. Je problematické, že ve hře „Nikdy jsem“ mají všichni zkušeností
víc než dost. Lektorka Tereza Volánková by si přála větší
rozvedení té bolestivé reality, z které může až zamrazit.
Je sice pravda, že tvrdé okamžiky byly v inscenaci přítomny
též, navíc ještě umocněné velmi naturalistickým zléváním
herců vodou. Velmi silný okamžik byla například část, kdy
se začal kombinovat též tvrdý alkohol a na jednu herečku
se lije tolik tekutiny, že cítíme, jak se „topí v chlastu“
a napnutě sledujeme, jak přes proudy vody mluví. Přesto se
v průběhu inscenace smějeme hodně.
Podle Lukáše Kopeckého by hře prospělo vstoupení
na tenký led, třeba nahrazením vody něčím, co alespoň
jako pivo vypadá, kdy by divák neměl jistotu, jestli je pivo
náhražkou, či nikoli. Tohoto se dočkáme až na konci představení, kdy do sebe herci hází panáky „nealka“.
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Div. SoLITEAter /
Ilegumova div.
spol.: Přísámbůh!
Petra Kůdelová
Malá uzavřená komunita pěti postav, které propojují vlastní
osobní tragédie a neštěstí, a silné, potlačované emoce,
pečlivě schované pod rouškou víry a pravidel. Někteří z nich
ono Dobro konají jen naoko, pro vlastní dobrý pocit ze sebe
sama, někteří v něm hledají únik. A v tomhle pasivním
spolku se objeví malá loutka.
Tyrona, jak se ďáblík v rouše ponožkovém a knoflíkovém jmenuje, stvořil nešťastný, zmatený a hlavně přeslušný
Jason. Tyron si na rozdíl od Jasona s konvencemi a slušnou mluvou hlavu neláme. Ze sympatického a roztomilého
„ponožkáčka“ se postupně stává strach nahánějící zrůdička,
a my zjišťujeme, že ta roztomilost je zrádná. A s narůstajícím
sebevědomím loutky se začíná odhalovat to pečlivě ukryté,
ty šuplíky v mysli, kam se člověk vždycky bál podívat. Jasonova matka Margery je zkroušená ze smrti svého muže, ale
přesto v ní doutná touha. Touží vymanit se z nenáviděného
systému, za který se ale přesto tak ráda schovává. Snad
proto podlehne svodům Timothyho, vrstevníka jejího syna,
který k ní vzplanul mladickou „láskou“. Jediná Jessica —
dívka, o níž se toho vlastně moc nedozvíme — se běsnění
neúčastní.
Herci sami uvedli, že se jednalo o druhou reprízu hry,
tudíž ještě nevychytali úplně všechny detaily a možná se
nestihli natolik sžít s postavami, aby ten jejich vnitřní neklid
na diváka sálal s tou pravou intenzitou. Na zpracování hry
si však dali záležet po všech stránkách — kulisy, osvětlení
i hudba vhodně podtrhovaly atmosféru, zpracování loutky
Tyrona bylo více než trefné a díky skvělé práci loutkáře
působí na jevišti jako další herec z masa a kostí.
A jakkoliv může divákovi hra připadat spíše vtipná,
a nutno říci, že v některých pasážích je, byť to nebylo režisérským záměrem, smích diváka v jiných chvílích není smíchem
veselým, ale spíš ironickým pobavením či dokonce únikem.
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