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Molière:

LAKOMEC

Keď láska k majetku je tou najväčšou slasťou...

V Mestskom divadle Trenčín sme už dlhšie pokukovali po klasických
drámach v snahe zaradiť niektorú z nich do nášho repertoára. Po zrelej
úvahe a dramaturgickom rozbore sme siahli po hre z obdobia klasicizmu, ktorá má aj
po troch storočiach ostrý náboj satiry a neľutuje žiadneho držgroša.
Naše divadlo sa pri inscenovaní Lakomca vracia do Molièrových čias, kedy sa kočovné
divadelné spoločnosti presúvali po Európe a zabávali ľudí všade tam, kam prišli.
(Aj Molière kočoval s takouto spoločnosťou po celom Francúzsku a vo
svojich satirách na vtedajšiu spoločnosť nešetril nikoho.) Hlavné životné
krédo lakomca Harpagona je jasné: peniaze a majetok nadovšetko! Preto keď
Harpagon zistí, že mu truhlička s pokladom chýba, začne skutočný chaos, vznikajú komické situácie, odhaľujú sa ľudské charaktery a vrcholí boj o peniaze či lásku...
Zažite s nami divadlo ako v Molièrových časoch!
Zuzana Mišáková
riaditeľka divadla
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Osoby a obsadenie
Harpagon: Peter Trník
Kléant, syn: Tomáš Soták/Martin Klinčúch
Eliza, dcéra: Zuzana Mišáková
Šidlo, sluha: Diana Minarovičová
Frozína, dohadzovačka: Danica Jurčová/ Barbora Čatlošová Drozdová
Valér: Simon Kopunec
Mariana: Barbora Čatlošová Drozdová/ Viktória Ševelová
Anzelm: Štefan Richtárech

Premiéra: 22.9.2019 o 18:30, ODA Trenčín

Molière
Jean Baptiste Poquelin ušiel zo štúdia práva, aby sa stal hercom a prijal
meno Molière. V Paríži založil Vznešené divadlo, ktoré však po dvoch rokoch
skrachovalo. Kvôli dlhom sa Molière dostal na pár týždňov do väzenia,
odkiaľ ho vykúpil jeho otec. Vstúpil do kočovnej spoločnosti herca Charlesa
Dufresnea, kde trinásť rokov cestoval a hral po francúzskom vidieku. Stretával
ľudí rôznych pováh a rôznych spoločenských vrstiev, získaval hereckú
prax a učil sa upravovať texty tak, aby mali trefnú pointu a čo najväčší
účinok na divákov. Skúsenosti z tohto obdoba sa pre Molièra stali najväčšou
inšpiráciou jeho tvorby. Ďalším inšpiračným zdrojom bola Commedia dell ́Arte,
s ktorou sa zoznámil v divadle Petit Bourbon priamo od talianskych hercov.
Počas života ho stretli rôzne nepríjemnosti, ako napríklad päťročný boj o svoju
komédiu Tartuffe, ktoré sa podpísali na jeho zdraví. Vo svojich dielach často kritizoval
pokrytectvo, ľudskú falošnosť, súdobé manželstvo, rodinné vzťahy a medicínu. Jeho
obľúbeným terčom výsmechu boli vtedajší lekári, s ktorými mal bohaté skúsenosti.
Výstavbou, formou a obsahom svojich diel (Mizantrop, Tartuffe, Don Juan,
Lakomec) povýšil komédiu, dovtedy považovanú za podradnú, na vysoký žáner
prirovnávaný k tragédii.

Milý divák,
prepáč, že Ti tykám, ale považujem Ťa už za člena našej
príjemne sa rozrastajúcej divadelnej rodiny.
Dovoľ mi preto, aby som Ti prezradil rodinné tajomstvo.
Stávaš sa súčasťou malého zázraku. O chvíľu uvidíš náš nový
prírastok - predstavenie nášho mladého nezávislého profesionálneho divadla.
Po
slovenskej
klasike
(Ženský
zákon),
divadelnom
dokumente
(Misky strieborné - nádoby výborné), súčasnej komédii (Bábka, Druhá
kapitola) a detektívke (A tak nezostal žiaden), som ako režisér siahol po
klasike svetovej. Po Lakomcovi. A k tomu som nutne potreboval skvostného
Lakomca. Bez neho, iste chápeš, by to nebolo ono. A ako už viackrát vo svojom
živote, mal som obrovské šťastie. Na ponuku hrať Harpagona kývol Peter Trník.
Lakomec, ktorý nebol lakomý na nápady a inšpiroval (nielen mňa) na každej
skúške. Nehovoriac o tom, že ma dokázal prijať ako režiséra, hoci som už
“miliónkrát” povedal: Komenský bol “Učiteľom národov”, ja som režisérom náhodou.
Hovorí sa, že kto chce, hľadá a kto hľadá, nájde. A my sme nielen
chceli a hľadali, ale verím, že aj našli. Máme Lakomca! A ak kráľa (v našom
prípade Harpagona) robí dvor, ďakujem všetkým tým, ktorí mi dvor
pomáhali vytvoriť. Ostáva už len, aby dvor začal pracovať pre svojho dvorana.
Pre Teba.
Odovzdávame sa Tvojim zmyslom a dúfame, že Ti ich naplníme mierou
vrchovatou. Vydaj sa s našou cirkusantskou bandou na cesty a drž nám päste,
aby sme trafili do cieľa. Tým je totiž Tvoja smiechom rozochvená bránica.
Štefan Richtárech
režisér
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