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Pod obûma tituly se pfiekládal román francouzské-
ho spisovatele Choderlose de Laclose z roku 1782.
Toto vdûãné téma mûlo mnoho divadelních i filmo-
v˘ch zpracování. Sáhlo po nûm i Mûstské divadlo
Brno v závûru leto‰ní divadelní sezony. Mezi nejús-
pû‰nûj‰í patfií adaptace anglického dramatika
Christopera Hamptona z roku 1985. Hrála se jak na
lond˘nském West Endu, tak na newyorské Broadway.

Dûj románu i ãasto uvádûného filmu je dostateã-
nû znám, vikomt de Valmont i mark˘za de Merteuil
touÏí po pomstû, kaÏd˘ z jiného dÛvodu, ale tak sil-

nû, Ïe je to svede dohromady. Intriky a manipulo-
vání s lidsk˘mi city jsou prostfiedky, které byly
v tehdej‰í spoleãnosti zfiejmû ãasté. Elegantnû ve-
dená konverzace skr˘vá komedii na hranû, plnou
bolesti a sebeklamné niãivosti.

Christ Hampton tfii roky po premiéfie divadelní
hry napsal i filmov˘ scénáfi, za kter˘ obdrÏel
Oscara. Nûco málo k hereckému obsazení. V roli
svÛdce Valmonta Michal Isteník, mark˘za Radka
Coufalová. Krédem reÏiséra Tyce je - fyzick˘
vzhled a dispozice není podstatná, ãím muÏ Ïenu 
omámí, je schopnost fieãi a tu tedy Michal Isteník
má. V téhle roli se opût, jak se fiíká, na‰el. Jeho v˘-
kon je pro publikum velk˘ záÏitek a jedna divaãka
to vyjádfiila slovy „kdyby nebyl na jevi‰ti nikdo ji-
n˘, jen Isteník, byl by to nejúÏasnûj‰í záÏitek”.

Kdo má rád velké divadlo, krásnou scénu
a kost˘my, tentokrát jako variace barokní módy,
ten si pfiijde na své. V‰e pfiipravil reÏisér Mikolá‰
Tyc (reÏíruje v Brnû po‰esté) se sv˘m t˘mem:
Andrejem ëuríkem, Anetou GrÀákovou, Jifiím
Hájkem a Adélou Stodolovskou. Pfieji vám krásn˘
divadelní záÏitek.
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