Trouba k večeři

     Ústecký Vicena sáhl k tradičnímu výrazu, který mu sluší a svědčí. Při vyslovení jména souboru Vicena, jako jeho někdejší člen, si nejsem zcela jistý, zda jméno souboru                   v současnosti se neocitá v jakési schizofrenní situaci. Pilně tu v Ústí nad Orlicí nyní hospodaří dokonce tři ansámbly, ne-li čtyři. Tradiční soubor Vicena a soubor stejného názvu, který je občanským sdružením, dále Divadelní spolek paní Vicenové, který před pár lety vznikl jako parodická a recesistická reflexe k "stoletému Vicenovi" a konečně v tomto městě se pokoušejí o divadelní činnost i šermíři kolem spolku Rytířů krále Jana.

     Což však nezmiňuji jako výtku, či problém. Ve všech souborech najdete mnoho stejných lidí. A není od věci připomenout, chvála za to! Tak tomu bylo vždycky. Pamatuji z vyprávění pamětníků, jsa z České Třebové, že tam vedle sebe ještě koncem čtyřicátých let, než byli rozehnáni a poté jak slepice slepování do jednoho "divadelního kroužku" nacházel se soubor Sokola, DTJ, národních socialistů a Orlové, všude že byl nějaký šikovný režisér, u Sokolů dokonce vynikající, a vedle toho byl a existoval jako dřevomorka tradiční právě "stoletý" soubor Hýbl, v němž byli herci vynikající - hrající ovšem i v těch souborech ostatních, kde měli jinak ctižádostivé předsedy, jednatele, politické strany či tělocvičné spolky a jednoty      v zádech či v srdci…

     Ale nyní k večeři, na níž pozván trouba, blbec, naiva a prosťáček: k divadelnímu představení hry Francise Vebera, která je jednou z nejpopulárnějších "bulvárek" poslední doby. Konečně slaví s ní úspěchy nejedno profesionální divadlo, proč by tedy neměla zazářit   i u ochotníků. Je to rovněž v duchu tradice (slavná Hilbertova Vina se dva měsíce po premiéře v Národním divadle dávala právě v Ústí nad Orlicí, a to se psal rok 1896!). Má-li divadelní novinka úspěch, zkusí si ji i ochotníci. I oni přece mají svou Bohdalovou nebo (v případě Trouby na večeři) svého Václava Vydru.

     Zatímco však v pražské profiinscenaci září právě Vydra coby houserem stižený Pierre (který osnuje onu prču s pozvaným blbcem, jehož pitomostí se má bavit večeřící pánská společnost), v ústecké inscenaci je superbavičem a hráčem k pohledání Petr Hájek. Jeho Francois, onen trouba k večeři, je velmi přesnou studií urputného a nadšeného kutila, který      i své okolí vyplňuje až agresivním "psychologickým kutilstvím", nezištným "pomáháním"      v nouzi, což činí s důsledností a doslovným vykonáváním takových aktivit, jimiž vše obrací naruby a pro chudáka Pierra i vniveč. Rovněž herecký projev ostatních členů souboru je sympatický, zvlášť Kůň Ladislava Skalického, hraný se smyslem pro absurditu, nebo raději řečeno, pro grotesku.

     Přesto, že by se na velké ploše jeviště našlo jistě zajímavější řešení situací, že by hra mohla mít větší spád a režie se nemusela spoléhal pouze na slovní humor - herci by určitě i sami přinesli mnohé možnosti, jak naplnit své jednání pravděpodobnějším a tedy svobodnějším výrazem, mělo představení velký úspěch u domácího publika. Bavilo se určitě víc, než kdyby přijelo ono představení režírované v Praze Jiřím Menzlem.

     Za dobrou, klasickou, tradiční, stylově ochotnickou a tudíž upřímně působící podívanou budiž dík režiséru Janu Štěpánskému a jeho duchu Vicenovi.
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