Guillermo Rosales, Jan Antonín Pitínský

BOARDING HOME, maximálně hořký

Praha, 17. února 2014 – Po několika letech se na jeviště Divadla Na zábradlí vrací Jan Antonín
Pitínský, a to nejen v pozici režiséra, ale také jako autor. V jeho zpracování kubánské novely
Guillerma Rosalese se v hlavní roli představí Pavel Liška. Ve světové premiéře ji Divadlo Na
zábradlí uvede 21. a 22. února 2014.
Silný lidský příběh spisovatele Williama, který se jednoho dne rozhodne emigrovat z Kuby do
Spojených států. Důvodem emigrace není přímo konflikt s Castrovým režimem, nýbrž celková
potřeba změny - hrdina poté, co se mu na zdech začnou zjevovat ďáblové, a začne slyšet hlasy,
dospěje k závěru, že zešílel.
Právě roli Williama se diváci mohou těšit na Pavla Lišku, který po několikaleté odmlce opět zkouší
na jeviště DNz. Doplní ho Anežka Kubátová n. Tereza Vilišová, Jiří Ornest, Miloslav Mejzlík, Petr
Čtvrtníček, Leoš Noha, Magdalena Sidonová a mnozí další. V netradiční roli se pak představí
písničkář Vlasta Třešnák, jehož hudba zazní živě v průběhu představení.
Rosalesova novela vyniká především originalitou pohledu na skutečnost, nevypočítavostí,
upřímností výpovědi s dalekým přesahem mimo lokální konflikt. „Boarding Home“ v režii J. A.
Pitínského a s prvotřídním obsazením je mimořádnou příležitostí k hereckému uchopení velmi
ostře vykreslených figur.
Režisér Jan Antonín Pitínský, který je zároveň autorem scénáře, k setkání s tímto kubánským
spisovatelem poznamenal: „Byl to krásný objev. Tón záznamu, jakýsi vroucí klid přes to všechno,
mne zcela zasáhl. Když jsem si pak řekl, zdali by to sneslo i divadlo, poprosil jsem scénografa, aby
navrhli něco jako prostor pro tuto možnou hru. A to už mi bylo jasné, že je to krásná kniha. Na
Zábradlí to ovšem získalo další rozměry.“
Román Boarding Home je považován za kultovní, fascinující četbu. Boarding Home - „…jeden z těch
útulků na okraji, kam chodí lidé, kterým už v životě nezbývá žádná naděje. Většinou šílenci.“ – je
azylovým domem, ve kterém do sebe narážejí ztracenci, vyděděnci, lidé bez budoucnosti.
Kubánský exilový spisovatel Rosales líčí nemilosrdný sestup na samý okraj lidské přirozenosti, kde
už nemají místo žádné city kromě ponížení, sveřepé nenávisti a tupé apatie, a kde je každý náznak
jasnozřivosti a soucitu hrubě umlčen. Přesto se tady zrodí hluboký vztah. Je zde láska čistým citem,
nebo halucinací z barbiturátů? Skutečnost a sen se prolínají, krutou realitu trumfuje ještě větší
drsno.

Osobnost Jana Antonína Pitínského je samozřejmě silně spojena s historií Divadla Na zábradlí, kde
mimo jiné působil jako člen uměleckého vedení. Z inscenací je možné připomenout například
Ritter, Dene, Voss (1996) nebo Cenou Alfréda Radoka oceněného Divadelníka (1999).
Guillermo Rosales (1945-1993)
Narodil se v Havaně v rodině budoucího diplomata (budoucího velvyslance v Československé
republice). Otec Isidro Rosales je většinou vrstevníků popisován jako obludný muž, ztělesňující
stalinismus, symbol krutého, všudypřítomného paternalismu. Guillerma, tak jako řadu ostatních,
zpočátku strhlo nadšení na stranu Castrovy revoluce. Už v patnácti začal pracovat v redakci
mládežnického týdeníku Mella. V roce 1963 nastoupil základní vojenskou službu, odkud byl
propuštěn a poslán do péče psychiatrů. Začínaly jeho problémy, i když v té době si z nich ještě
dokázal dělat legraci. Psal, ale také dělal všechno pro to, aby se jeho texty nedostaly do rukou
čtenářů, jeho oblíbený způsob likvidace byl oheň. Přesto se v roce 1968 dostal s jednou svojí
novelou (Hra na violu) do finále soutěže Casa de las Américas. Kniha měla být vydána, ale za jeho
života k tomu nakonec nikdy nedošlo. V roce 1979 utekl přes Madrid do Miami. Od této chvíle o
něm nejlépe vypovídá právě Boarding Home. V Miami se scházel (mimo jiné) se svými přáteli
Carlosem Victoriou a Reinaldem Arenasem. Prvně jmenovaný o tom napsal povídku Létavice, ve
sbírce Stíny na pláži, stejně jako Boarding Home vydanou v nakladatelství Fra a překladu P.
Zavadila. Guillermo Rosales v roce 1993 spáchal sebevraždu zastřelením.
„Tak jo, už jsme mrtví,“ řekl Fidel. „Teď uvidíte, že ani to nic neřeší“

LETOS NÁS JEŠTĚ ČEKÁ...
Inscenace Boarding Home je prvním bodem v nabitém programu druhé poloviny letošní divadelní
sezony. Hned po premiéře se jeviště ujme Jiří Havelka, který ve vtipné a nápadité režii bude
nahlížet na fenomén „ŠÍLENSTVÍ“. Společně s Magdalénou Sidonovou, Leošem Nohou, Petrem
Čtvrtníčkem, Jiřím Vyorálkem, Ladislavem Hamplem a Ivanem Luptákem si položí otázku, zda je
šílenství výrazem vždy jen choré, nebo i osvícené mysli. Vznikne původní, autorský text, jehož
česká premiéra se odehraje v pátek 18. dubna.
Jen o několik dní později začnou zkoušky nového hudebně-divadelního projektu Jana Friče a
Miloše Orsona Štědroně VELVET HAVEL. Autoři se nechávají volně inspirovat Havlovým životem i
tvorbou a s humorem a zkratkou sobě vlastní pojednávají o něm, jeho okolí i o nás samotných.
Premiéra je plánována na 2. května.
Poslední premiéra, která uzavře celou sezonu a bude jí dramatizace románu Alberta Camuse
CIZINEC v režii Jana Mikuláška.
S napětím také očekáváme výsledky ankety Cen Alféda Radoka 2013, protože inscenace Zlatá
šedesátá se může pyšnit hned dvěma nominacemi, a to v kategorii Inscenace a Scénografie roku.
Další důležitou událostí letošního jara je účast na Mezinárodním iberoamerickém divadelním
festivalu v kolumbijské Bogotě, kde Divadlo Na zábradlí odehraje v termínu 4.-7. dubna celkem
pět repríz inscenace EUROPEANA v režii Jana Mikuláška.
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Jan Antonín Pitínský
Překlad
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Pohybová spolupráce
Karel Basák
Režie:

Jan Antonín Pitínský

Osoby a obsazení
William, spisovatel
William, ten druhý, spisovatel
Negr, spisovatel, Williamův přítel
Clotilde,Williamova teta
Curbelo, šéf Boarding Home
Arsenio, jeho zástupce
Paredes, lékař a psychiatr
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René
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Reyes
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Pavel Liška
Ivan Lupták
Vlasta Třešňák
Zdena Hadrbolcová
Václav Petrmichl
Miloslav Mejzlík
Jiří Ornest
Anežka Kubátová / Tereza Vilišová
Magdaléna Sidonová
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Premiéra se uskuteční 21. a 22. února 2014 v Divadle Na zábradlí
Další reprízy 18. a 25. března 2014 vždy od 19.00.
Mediálním partnerem inscenace je rádio Classic FM.
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