Einstein on the Beach

Historici    nazývajú   inscenáciu   prelomovou (Reselee Goldberg), kritici v Európe a v USA „radikálnym manifestom
postmoderny“, „objektom čistej fascinácie“, či „nadčasovo
revolučným dielom“. Prečo inscenácia, ktorá malo premiéru
v roku 1976,  aj pri štvrtom remaku r. 2012 stále rovnako publikum nadchýna? Túto a niekoľko ďalších otázok nastolíme
v našej prezentácii  inscenácie, ktorá zmenila tvár súčasnej
opery a divadla vôbec.

Čas večný aj premenlivý – niekoľko záberov z tvorby Roberta Wilsona

Prostredníctvom niekoľkých inscenácií-performancií priblížime princípy tvorby a premeny estetiky amerického avantgardistu, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou európskej
kultúry.
Deafman Glance (1970)
Prelom vo Wilsonovej tvorbe. Očarenie na festivaloch v Nancy a v Paríži začiatkom 70. rokov. „Nikdy som na tomto svete
od narodenia nevidel nič krajšieho,  žiadne predstavenie nikdy, nikdy nedosiahlo tomuto ani po členky ...“. To sú slová,
ktorými bývalý francúzsky surrealista, Louis Aragon, opísal
svoj zážitok v dlhom liste  adresovanom už nebohému kolegovi, André Bretonovi.
I was Sitting on My Patio This Guy Appeared I Thought
I was Hallucinating (1977) a Hamlet (1995)
Performancia dvoch dlhodobých spolupracovníkov, Roberta
Wilsona a tanečnice Lucindy Childs, v ktorej  rozvíjajú umelecký postup opakovania. Wilson popri tom, že bol režisérom,
scénografom, autorom svetelného dizajnu, vystavujúcim výtvarníkom, vo viacerých vlastných produkciách vystupoval aj
ako performer. Ukážkou jeho herectva bude fragment z jeden a pol hodinovej performancie, vytvorenej z textu génia
svetového divadla, Shakespeara. Začína sa sekundu pred
Hamletovou smrťou a prezentuje retrospektívu jeho života
ale aj histórie divadla.
Black Rider (1990)
Rockový muzikál vytvorený v divadle Thalia Hamburg so
skvelou hudbou Toma Waitsa. Moderná verzia príbehu o zázračnom strelcovi, ktorý zapredal dušu diablovi. Wilson svoju zásadu „spomaliť“ konfrontuje s princípom „zrýchľovania“
súčasnej civilizácie.

Orlando (1993)
Z niekoľkých  verzií adaptácie románu Virginie Wolfovej vyberáme francúzsku s Isabelle Huppert. Wilson ako ctiteľ japonského divadla Nô   v svojej tvorbe   nastoľuje otázky rodovej pohyblivosti. Krátkou ukážkou z inscenácie uvedieme
jeden z nemnohých pohľadov do „kuchyne“ jeho tvorby, ktorý
vysielala TV stanica ARTE pod názvom Wilson režíruje herečku: Pohyb v priestore a čase (1993)
Shakespeare Sonnets (2009)
Wilsonove prvé inscenácie mali charakter inštalácií, jednotlivé scény a obrazy len voľne na seba nadväzovali. Neskôr
inscenoval naratívne dramatické texty a príbehové opery.
Preto sa pozrieme na kvázi návrat k typu inscenácie – pásma,
a to na príklade Shakespearových Sonetov, ktoré naštudoval
v Berliner Ensemble.
Debussy: Pelléas et Mélisande (1997)
Z mnohých inscenácií opier vyberáme príklad, ktorý považujeme za kongeniálnu Wilsonovu  prácu  vo vzťahu k autorovi
predlohy, M. Maeterlinckovi, aj skladateľovi, C. Debussymu.
Je to čistá ukážka naplnenia jeho ideálu duchovného diela.
Monteverdi: Orfeo (2009)
Monteverdiho prvú európsku operu Orfeo inscenoval Wilson
v legendárnej La Scale. Ukážka ilustruje prispôsobivosť jeho
rukopisu predlohe. Ako zároveň autor scénografie sa vo výtvarnom rozmere inšpiruje Tizianovou maľbou a skvelých
spevákov vedie k artistnej štylizácii. Nemalou oporou mu bol
obdivovaný odborník na ranú taliansku hudbu, Rinaldo
Alessandrini.

Soňa Šimková
*1944
Popredná slovenská teatrologička, prekladateľka a profesorka na Katedre divadelných štúdii na Divadelnej fakulte
VŠMU. Je autorkou  viacerých  odborných publikácií zameraných najmä na francúzske divadlo, a ako pamätníčka pôvodnej verzie  slávnej inscenácie Einstein on the Beach,1976, už
roky  sleduje  tvorbu  Roberta Wilsona. V súčasnosti okrem
teatrologicko-kritickej a pedagogickej činnosti pracuje na
knižnej publikácii Divadlo prekračuje hranice, v ktorej jednu
kapitolu venuje tvorbe Roberta Wilsona.

Soňa Červená [CZ]
*1925
Svetoznáma operná speváčka, herečka a dlhoročná spolupracovníčka Roberta Wilsona. Vystupovala v mnohých domácich aj zahraničných divadlách (o.i. Osvobozené divadlo,
Deutsche Staatsoper Berlin, Oper Frankfurt, San Francisco
Opera a mnohé iné). S R. Wilsonom spolupracuje od pôvodnej produkcie Black Rider (Thalia Theater Hamburg, 1990).   
Na scéne Národního divadla Praha účinkovala už v jeho réžii
Janáčkovej opery Osud (2002) či vo Věc Makropulos (2010).
Spolu s Alešom Březinom je autorkou námetu inscenácie
1914, v ktorej  taktiež účinkuje.

Enikö Eszenyi [HU]
*1961
Herečka, režisérka a riaditeľka divadla Vígszinház v Budapešti. Na Slovensku sa po prvý raz predstavila réžiou Ako sa vám
páči (SND, 1996) ocenenou na 1. ročníku divadelných ocenení
DOSKY 4 cenami. Od tej doby je častým hosťom slovenských
scén, naposledy režírovala inscenáciu Venuša v kožuchu (Divadlo Aréna, 2014). Jej herecká rola v predstavení 1914 bola
takmer výlučne pozitívne prijatá kritikou.

Ján Koleník
*1979
Jeden z najpopulárnejších hercov na Slovensku, známy ako
z divadla tak z televízie, a zároveň jediný slovenský herec v
predstavení 1914.
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