
Kvítek z horrroru nabízí strhující pěvecké výkony
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Zapadlé květinářství
nevrlého pana
Muschnika je na po-

kraji bankrotu. Zachránit ho
mohou pouze jeho dva za-
městnanci – naivní mladík
Seymour a neméně prosto-
duchá, ale velice roztomilá
blondýnka Audrey. Seymour
vypěstuje zcela neznámý
druh, jak se později ukáže,
masožravé rostliny, jež oka-
mžitě přitáhne pozornost
všech zákazníků i médií.
Tak začíná nová (a velmi

vydařená) inscenace Kvítek
z horrroru z pera dramatika
Howarda Ashmana a hu-
debního skladatele Alana
Menkena, kterou ve Výcho-
dočeském divadle Pardubice
nastudoval režisér Petr

Gazdík.
Černá muzikálová kome-

die o veliké lásce a zpívající
masožravce baví milým (a
zpravidla vypointovaným)
humorem a nabízí velké
hudební zážitky. O ty se
kromě herců stará i živý je-
denáctičlenný orchestr. S
tím, jak se z masožravky
postupně stává hrozba lid-
stva, inscenace přirozeně
graduje.

NEJEN HUMOR
Přidanou hodnotou je, že se
nejedná o prvoplánovou
komedii, která má návštěv-
níky divadla pouze roze-
smát, ale otevírá i téma do-
mácího násilí, a to takovým
způsobem, že se divák po-
baví, ale úsměv mu rychle
zmrzne na rtech.
Hned na první pohled

zaujme scéna z dílny Aleše
Valáška, která nabízí pohled

na květinářství pana
Muschnika ze všech stran.
Nápaditě je řešena i samot-
ná masožravka.
Příjemným překvapením

je výkon Petra Borovce v
roli Seymoura, který platí za
dobrého komika, ale své
pěvecké kvality zatím neměl
možnost předvést. V Kvítku
z horrroru má příležitostí
víc než dost. A využívá je.
Velkou pozornost na sebe

právem strhává Milan Ně-
mec, který se na jevišti ob-
jevuje hned v několika ro-
lích a skvěle zpívá i baví.
Výborný pěvecký výkon

podává i Tomáš Lněnička,
jehož hlasem promlouvá
záhadná masožravka, ale
také hostující Viktória Ma-
tušovová, Kristýna Daňhe-
lová a domácí Jana Ondruš-
ková v rolích kamarádek
Audrey.
Nejvíce je však potřeba

vyzdvihnout výkon Martiny
Sikorové. Její Audrey je jed-
nodušší a zároveň hodná a
obětavá mladá žena, která
hlavně svými pokusy o so-
fistikované vyjadřování, ale
i gesty vyvolává salvy smí-
chu. Současně však citlivě
rozehrává roli oběti domá-
cího násilí toužící po lásce. S
náročnými pěveckými party
se pak vyrovnává naprosto
úchvatně.
Díky nadstandardním

pěveckým výkonům, písním,
které připomínají notoricky
známé hity, spoustě humo-
ru, zajímavému ději a ne
úplně očekávanému závěru
se tak Kvítek z horrroru řadí
k nejlepším komediálním
inscenacím Východočeského
divadla Pardubice za po-
měrně dost dlouhou řadu
sezon.
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