K dlouhému potlesku strhl diváky Trouba na večeři v podání Viceny

     Divadelní soubor Vicena letos podruhé uvedl v Roškotově divadle komedii Trouba na večeři, kterou si zcela podmanil úterní ústecké publikum. V režii Jana Štěpánského soubor interpretoval znamenitou textovou předlohu autora Francise Vebera, která se stala jednou        z nejúspěšnějších francouzských komedií minulého desetiletí.

     Hra potvrdila dávno známý fakt, že v souboru Vicena čas od času dozrávají herecké osobnosti, které při vhodné příležitosti dokáží excelovat a překvapit silou své výpovědi. Ve výtečné komediální poloze se letos ojedinělým výkonem představil především představitel jedné z hlavních rolí Petr Hájek. Vytvořený typ postavy "trouby" Pierra s vlastním pohybovým a mimickým rejstříkem byl přesvědčivý, živý a skutečně komický v poloze jdoucí místy k vážnému podtextu tak, jak to u dobrých komiků vždy bývá. Salvy smíchu na "otevřeném jevišti" byly Petru Hájkovi nejlepší odměnou. Druhým výtečným protagonistou, který po celou dobu hru "táhl" prakticky pouze ve dvojici společně s Petrem Hájkem, byl Vítězslav Bucháček. I jeho výkon snese přísná kritéria. Pro vyznění hry bylo rozhodující, že obě hlavní role byly obsazeny osobnostmi jasně čitelného a naprosto kontrastního charakteru.

    Výrazným typem je i další nová tvář Viceny Ladislav Skalický. Pochválit zaslouží i všichni ostatní, kteří se podíleli na realizaci hry. V neposlední řadě i představitelky ženských rolí Iva Nováková a Markéta Justová. K vyznění hry přispěla i stylová scéna, vytvářející přesný kolorit pro hru daného typu. I technické zvládnutí hlasů z telefonního záznamníku a jejich reprodukce do publika bylo bezchybné. Jan Štěpánský jako režisér tohoto kusu projevil cit pro komediální prostředky a podařilo se mu hru vytvořit jako kompaktní celek využívající všech kladů, které má je soubor k dispozici.

     Uvedením hry Trouba na večeři nasadil soubor Vicena laťku, kterou bude on i kdokoliv jiný v tomto žánru těžko přeskakovat. Komedie přišla navíc v pravý čas - vystihla zájem publika o kultivovanou zábavu. Někteří diváci hru v Roškotově divadle navštívili podruhé, což nejlépe vypovídá o tom, že zhruba sto minut strávených v divadle bylo nepochybně příjemně stráveným časem.
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