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Autor a překlad
ANTHONY HOROWITZ
Anthony Horowitz /1955/ je velmi známým britským
autorem úspÙšných detektivních románę. Cestu
kbúspÙchu mu otevćela jeho tvorba thrillerových
ćad jako Pentagram (Pentagram), Temný dvorec
(Groosham Grange) Íi Síla pÙtice (The Power of Five),
nicménÙ nejvÙtší úspÙch, abdá se ćíct jeden bestseller
zabdruhým, mu pćineslo autorství románę obSherlocku Holmesovi. Dva známé
romány, které vyšly ibvbÍeském pćekladu – Dęm hedvábí (The House of Silk)
abMoriarty (Moriarty), napsal Horowitz nabzákladÙ výbÙru abofciální výzvy
odbspoleÍnosti Conan Doyle Estate abnakladatelství Orion Books.
Tím ovšem Horowitzovy literární úspÙchy nekonÍí. Roku 2015 vyšel román
Trigger Mortis, jenž se stal okamžitÙ také bestsellerem. Je to zatím poslední
zbrománę obagentu Jamesi Bondovi, kbjehož autorství byl Horowitz také ofciálnÙ
osloven, tentokrát spoleÍností Ian Fleming Estate.
Anthony Horowitz se proslavil také autorstvím scénáćę kbtelevizním seriálęm
Hercule Poirot, Vraždy vbMidsomeru abFoylova válka, sbníž vyhrál cenu Lew
Grade udílenou Britskou akademií ˋlmového abtelevizního umÙní (BAFTA).
Jeho divadelní prvotina Mindgame byla sbvelkým úspÙchem pćijata britským
publikem abpobsvé premiéće vbTheatre Mercury vbColchesteru (1999/2000)
pćebírána dalšími divadly až dosáhla proslulého Vaudeville Theatre vbLondýnÙ
(2000). Zabdalší svÙtová uvedení zmiûme divadlo Soho Playhouse Off-Broadway
vbNew Yorku (2008), Meadow Brook Theatre vbDetroitu (2010) abMÙstské
divadlo vbTallinnu (Linnateater) vbEstonsku (2014). VbÍeské premiéće uvádí
Mindgame spoleÍnost STAGEARTCZ.

DANA HÁBOVÁ
Dana Hábová je jednou zbnejvýznamnÙjších Íeských
pćekladatelek abtlumoÍnic zbangliÍtiny. DlouhodobÙ
pracuje nejen nabsimultánním tlumoÍení, ale ibjako
pćekladatelka literárních dÙl, divadelních her,
ˋlmových titulkę abscénáćę, zbnichž nejznámÙjší je asi
ˋlmWoodyho Allena Ìirá anarchie. Zabtento pćeklad
byla ocenÙna vbrámci nominací nabprestižní Cenu
Josefa Jungmanna udílenou Obcí pćekladatelę. Hru Mindgame pćeložila ze
stejnojmenného originálu právÙ pro spoleÍnost STAGEARTCZ.

Herecké obsazení
Stává se již dobrou tradicí, že divadelní spoleÍnost
STAGEARTCZ klade velký dęraz nabkvalitní herecké
obsazení, které je spolu sbdobrým scénáćem základem
každého úspÙšného pćedstavení.

MINDGAME – Líbezné vyhlídky
Farquhar – Miroslav Etzler
Styler – Petr Halberstadt
Paisleyová – Gabriela MíÍová

Nástin děje

Když se Mark Styler, autor „zaruÍenÙ pravdivých“
detektivních románę, pokouší získat rozhovor
sbEastermanem – známým sériovým vrahem – nemá ani
ponÙtí dobÍeho se pouští. Napćed musí dostat souhlas
Doktora Farquhara – podivínského ćeditele Líbezných
vyhlídek – psychiatrické léÍebny, vbníž je Easterman
držen. Brzy však zjistí, že nic není takové, jak se zdá.
Napćíklad kdo je vebskuteÍnosti záhadný Borson? Odkud
se pćesnÙ vzalo maso vbmrazáku? ProÍ není kostlivec
vebskćíni? Další a další otázky roztáÍí dÙsuplnou spirálu
pćicházejících odpovÙdí.

Základní informace

Divadelní spoleÍnost STAGEARTCZ se ve svém
nejnovÙjším projektu rozhodla uvést na Íeská jevištÙ
„Íistokrevný“ thriller s ambicí diváckého prožitku jako
pći sledování napínavého kriminálního pćíbÙhu v kinÙ.
Inscenace Mindgame nenechá obecenstvo klidným,
bÙhem celé hry si diváci nebudou jisti tím, kdo je kdo,
nebo zda to, co právÙ vidí, je pravdou nebo jen Ïábelskou
iluzí.
Hra Mindgame je jako tajemná skládaÍka puzzle.
Oslepující thriller se spolu s pramínkem Íerného humoru
vinou až k závÙreÍnému šokujícímu vyústÙní. Sledovat
hru je jedinou možností, jak doplnit všechny ÍásteÍky
skládanky.
Další podtitul této strhující podívané by mohl znít:
„Zapomenete dýchat!“

Napsali o nás
Thriller Mindgame – Líbezné vyhlídky.
Zajímavá abzdaćilá Íeská premiéra vbBrnÙ
Divadelní spoleÍnost StageArtCz uvedla 13. dubna
nabprknech Divadla Bolka Polívky první premiérové
pćedstavení dosud ubnás neuvedené divadelní hry
A.bHorowitze Mindgame – Líbezné vyhlídky
Britský spisovatel, abscénárista Anthony Horowitz (1955)
je znám románovou tvorbou se zamÙćením nabdetektivní
pćíbÙhy abthrillery. Vbdaném žánru si získal popularitu také
ubmalých Ítenáćę romány obdÙtském agentovi tajných služeb
Alexu Riderovi. Televizní diváci ho znají jako scénáristu
seriálę Hercule Poirot, Vraždy vbMindsomeru Íi Foylova
válka.
Divadelní spoleÍnost StageArtCz má ambici uvádÙt Íeské
premiéry kvalitních, pro diváky souÍasnÙ pćitažlivých titulę.
„Domovský pćístav“ získala díky podpoće Bolka Polívky
nabjeho scénÙ, inscenace mohou zhlédnout také diváci
nabzájezdových pćedstaveních. Zakladatelem spoleÍnosti je
herec abrežisér Petr Halberstadt. InscenaÍní tým pćišel se
zámÙrem uvést nabdomáci scénu plnokrevný thriller. Volba
padla nabHorowitzovu Mindgame, abvyšla.
Režie se ujal P.bHalberstadt, (souÍasnÙ vbroli novináće
Marka Stylera), který skromnÙ pćipouští, že byla zbvelké

míry spoleÍným dílem se spoluhráÍi Miroslavem Etzlerem
(doktor Farquhar) abGabrielou MíÍovou (sestra Paisleyová).
Scéna byla vbduchu žánru volena jako pokoj, zbnÙhož dýchá
minulost, která męže již sama obsobÙ skrývat neblahá
tajemství. Autorem je Jaroslav Milfajt. Hra svým charakterem
si žádá zvlášē významný podíl složky zvukové abhudební, to
naplnil Jan Matásek. Dramatický pćíbÙh rámuje nezbytný,
dÙj podtrhující light design. Hlavní stojí nabhercích. Oba
protagonisté jsou výborní abpćesvÙdÍiví. Ženská role je menší,
významnÙ však dÙj doplûuje, ale ibdotváćí. Myslím, že autor
by sbvolbou hereckého tria mohl být spokojen jako publikum
úspÙšné premiéry. Text pro StageArtCz pćeložila Dana
Hábová, dramaturgem byl Jan Krupa.
DÙj hry, zvláštÙ daného žánru, neradno odhalit. ProzraÏme
jen, že se odehrává vboblíbeném prostćedí psychiatrické
léÍebny, tentokrát navíc velmi speciˋckém detenÍním
ústavu pro sériové abmasové vrahy. Sem pćichází novináć
Mark Styler zabćeditelem Farquarem. Má však cíl setkat se
sbvrahem, obkterém chce napsat knihu.
Hra je brilantnÙ napsána, vbúvodní Íásti pćináší ćadu
vtipných, Íasto dvojsmyslných dialogę, které nabuzují smích
arsenálem Íerného humoru. PostupnÙ nabírá abstupûuje
napÙtí, kulminuje závÙreÍnými zvraty bez jednoduše abjasnÙ
Íitelného rozuzlení, které nutí kbvlastnímu rozvažování „jak
to vlastnÙ je“. Hra inspiruje ibćadou podtónu, které lze, vbdÙji
zaslechnout Íi vyÍíst. Je tu dost obmanipulaci, sebezáchovÙ,
hraniÍní situaci, obÍlovÙku jako smÙsici dobra abzla... Co
pćeváží? ProÍ novináći tak investigativnÙ hledají nejtÙmnÙjší
kriminální témata, proÍ tolik pćtahují Ítenáće abdiváky? ProÍ
se profesionální zájem Íi výzkum męže mÙnit vbpatologickou

posedlost abzvrat pęvodní sociální role… Zkrátka: hćíÍky
mysli. Mindgame, tÙžko vhodnÙ abvýstižnÙ pćeložitelný název,
který proto inscenaÍní tým doprovodil názvem pochmurného
ústavu – Líbezné vyhlídky abdodal tak titulu nab„šēávÙ“.
Nabrautu pobpremiéće se podávala játra. ProÍ si mnozí
nenabídli?
Autor: Jaroslav ŠtÙpaník – Novinky.cz
(15. 4. 2018)

