Alan Turing
Recenze divadelního dramatu Alan Turing v podání ProFi divadla, v Brně, 18. května 2022
Zajít do divadla je v mnohém osvěžující. Jsme otupělí nekonečným sledováním Netflixu, zhýčkáni přísunem
filmů Hollywoodské kvality a milionových rozpočtů. Nevědomky si tak nastavujeme nerealistická očekávání
na herecké výkony nebo vizuální efekty. Divadlo ale působí jinak, skutečněji. Stejně jako u nepravidelné
perly jsou drobné nedokonalosti právě to, co činí divadlo krásným.
Na představení ProFI divadla jsem šel úplně poprvé. Postava Alana Turinga je zajímavým námětem pro hru divadlo zná svou klientelu a dobře ví, že na fakultě informatiky toto téma padne na úrodnou půdu.
Příběh hlavní postavy byl velmi zajímavý, prolínání scén z doby během 2. světové války a po ní udržovala
diváka v pozornosti. Jakkoliv je to v dnešní době moderní, byl bych rád, kdyby hra věnovala méně pozornosti
sexuální orientaci svého protagonisty. Byl to koneckonců génius své doby a jeho přínos světu spočíval v
něčem úplně jiném. Jeho osobní tragédie byla nicméně prezentována velmi přesvědčivě, realisticky. Dobře
jsme díky ní poznali méně známou, ne-profesionální stránku pana Turinga.
Herecký výkon Alana byl skvělý. Občasné zakoktání a nervózní gesta při výslechu. Způsob, jakým mluvil s
Chrisem, svou náhodnou známostí, a výrazy tváře, když mu jeho matka říkala, aby si umyl ruce. To vše
vytvářelo postavu, se kterou jsem se během představení seznámil a byla mi blízká.
Nemůžu nevyzvednout herecký výkon Alanovy matky - byl dechberoucí a pokaždé, když přišla na scénu,
dočkali jsme se skvělé akce. Byla to staromódní zdvořilost, s jakou vítala Alanova spolužáka. Byla to milá
slova, která měla pro Alanovu kolegyni Beth a shovívavá láska, ve které chovala svého syna. Ze žalu a vzteku,
které přetékaly z jejího hlasu, když zjistila, že Alan policii o své sexualitě sám řekl, se mi málem podlomila
kolena. Bylo to, jako bych její bolest cítil já sám. Jakkoliv byla Alanova maminka spíše vedlejší postavou,
právě jí jsem po konci vystoupení vestoje tleskal!
ProFI divadlo mě velmi mile překvapilo. Nejedná se o žadný středoškolský dramaťák, představení mělo vtip,
jiskru, spád i kvalitní provedení. Zvukotechnika i osvětlení byly na svém místě a herci doručili výbornou
zábavu do středečního podvečera. Budu se těšit na další hru!
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