
Nejhodnější medvídci se vracejí k činohře

Recenze

Poněkud utajená premiéra inscenace divadelního souboru Nejhodnější medvídci Artiku-

látor proběhla v pražském Divadle Komedie. Medvídci se tímto titulem po úspěšném

loutkovém intermezzu Kašpárek, četník koločavský vracejí do hájemství činohry a jejich

kmenový autor René Levínský (tentokrát pod pseudonymem Arnalt Lionlöwe) přidal do

pomyslné knihovničky českého dramatu další zaumný text upomínající na dramatiky typu

Jiřího Mráze nebo ještě spíše J. A. Pitínského. Zálibu v tvorbě bizarních jazykových vy-

kloubenin a svérázně poetických slovních skrumáží Levinský tentokrát uplatnil v napůl

pohádkovém a napůl pseudomytickém příběhu o sporu tří bratří: Deklamátora, Recitátora

a Artikulátora. Děj je však zastiňován právě důrazem na eruptivně bující slovo. Logicky je

tento aspekt přímo tematizován: nejen jmény klíčových postav, ale i odhalením poselství

hry v závěrečném slovním souboji. Svébytnou poetiku předlohy umocňuje i obdobně cítěné

režijní a výtvarné pojetí. Také zde se pracuje především s kvazidekorativní přebujelostí a

komplikovaností: hrací prostor tvoří ocelová konstrukce (se zavěšenou kuchyňkou, kterou

se složitě proplétá bizarně kostýmovaná dvojice zlých bratří. Náležitý kontrast přitom za-

jišťuje nejen parodická prostá zemitost titulního hrdiny, ale i klasický hudební doprovod

společensky oděného houslisty. Na druhé straně se ne vždy a ne všem daří držet potřebný

rytmus a míru stylizace; objevují se i nejistoty v textu, u tohoto typu inscenace značně

rušivé. Přesto Artikulátor nabízí i několik zajímavých hereckých výkonů: suverénní vy-

pravěčství a cit pro pointu v případě Emy Zámečníkové (Matka) nebo přesnou stylizaci

Ilony Semrádové (v menší roli Mily). Zlí bratři René Levínský a Vítězslav Březka sice měli

místy potíže právě s tempem a vyrovnaností stylizace, jejich výrazně podehrávaný projev

je nicméně pro inscenaci nepominutelným stylotvorným prvkem. Nejhodnějším medvíd-

kům se dnes jako jednomu z mála neprofesionálních souborů daří to, co bývalo časté ve

vrcholné éře amatérského divadla v 70. a 80. letech: produkovat inscenace natolik zají-

mavé, že mohou přes všechny technické nedostatky úspěšně konkurovat i profesionálům.

Dnes je tato schopnost ještě záviděníhodnější i vzhledem k tomu, že se amatéři již dávno

netěší totalitním komparativním výhodám a musí se tedy spoléhat výhradně na vlastní

invenci.
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