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Text:
Divadelnímu souboru Vicena z Ústí nad Orlicí se další premiéra opět vydařila, přestože se tentokrát jednalo o projekt v divadelní historii souboru nevídaný. 
Hra současného francouzského dramatika a filmového scénáristy Didiera Kaminky s názvem Osamělost fotbalového brankáře je totiž určena pro jediného herce. Tím odvážným hercem a fotbalistou se stal Petr Hájek, mj. titulní protagonista velmi úspěšného představení Trouba na večeři, které bylo prozatím více než třicetkrát reprízováno. Tentokrát se tedy děj přenesl z pařížského bytu na pařížský fotbalový stadión a jiskřivé dialogy nahradil jeden znamenitý monolog. Ale jaký! Strhující, vtipný, dojemný, snový, potřeštěný. Na tomto místě není vhodné přibližovat děj hry. Důležité však je, že v jejím průběhu dává herec všem polohám titulní postavy vše, co jim náleží. 
Díky jeho umění nechybí inscenaci suverénnost a přesnost výrazu, smysl pro pointu, temporytmus, emocionální vyzařování, shoda záměru a výsledku, směřování k životní pravdě i přes pořádnou dávku absurdna. Pokud by to vše bylo možné obsáhnout jedním pojmem, pak Hájkovu výkonu nechybí to, co lze nazvat tajemstvím herecké osobnosti. Proto by opravdu bylo škoda nechat si některou z příštích repríz ujít. 
Pisatel těchto řádků coby příznivec kopané musí navíc konstatovat, že žádný ze tří zhlédnutých fotbalových zápasů v týdnu mezi premiérou a první reprízou nebyl natolik zajímavý, aby zastínil ten, jehož byl osamělý brankář Petr Hájek poutavým aktérem. 
Didier Kaminka. Osamělost fotbalového brankáře. Divadelní soubor Vicena Ústí nad Orlicí. Režie Petr Hájek. Délka 70 minut. Plánovaná premiéra 14. 9. 2001 v Dolní Dobrouči zrušena v rámci "Dne smutku". Premiéra ve Sloupnici 15. 9. 2001. Již uskutečněné reprízy v Říčkách a v Bystřeci, nejbližší plánované reprízy na území okresu 24. 10. v Chocni a 27. 10. v Králíkách. 
(jh) 



