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 Nový INprojekt představí elfrIede jelINekovou

tajfuN jméNem petra parvoNIčová

ZojčIN byt v režII jaNusZe klImsZy

20
14

dIvadelNí Zpravodaj >>> červeN >>> 104. sezóna 2013/14



Na představeNí ozNačeNá aboNeNtNí skupiNou (Např. a, b, C) rovNěž Nabízíme volNé vstupeNky k doprodeji! NeozNačeNá představeNí 
Nejsou obsazováNa předplatiteli, vstupeNky jsou po vyřízeNí hromadNýCh objedNávek určeNy k volNému prodeji. 
představeNí ozNačeNá symbolem l�l hrajeme bez přestávky. představeNí se zNačkou  uvádí ageNtura kometa.

červeN
městské dIvadlo

úterý 3. 19:00  králova řeč   koNeC 21:30 6. repríza f
středa 4. 18:15  jeptIšky   koNeC 20:35 19. repríza ZadáNo

čtvrtek 5. 18:00  Cabaret   koNeC 20:45 12. repríza Z
pátek 6. 17:00  beta taNčí 

závěrečný pořad Tanečního centra BETA při ddm beta pardubice.

  19:30  beta taNčí 

Neděle 8. 11:00  Hejblata 
taneční představení školy InDance. zatančí všichni žáci taneční školy z Chrudimi 
a pardubic, vystoupí i soubor Pop Balet, Praha.

úterý 10. 19:00  králova řeč   koNeC 21:30 7. repríza a
středa 11. 19:00  Z. kafková – m. kubec / víkeNd s boHem    str. 24

zamyšlení nad věcmi vážnými i nevážnými… hrají m. kubec, m. ruml a F. kubec. režie 
m. kubec. Výtěžek z představení bude použit na rekondiční pobyt pro osoby se zdra-
votním postižením, který pořádá Svaz postižených civilizačními chorobami Chrudim.

čtvrtek 12. 19:00  králova řeč   koNeC 21:30 8. repríza C
pátek 13. 10:00  ZojčIN byt   veřejNá geNerálNí Zkouška vg
  19:00  Cabaret   koNeC 21:45 13. repríza H
sobota 14. 19:00  ZojčIN byt   premIéra p1
Neděle 15. 19:00  ZojčIN byt   premIéra p2
poNdělí 16. 16:30  ZávěrečNý koNCert tanečního oboru Zuš pardubice – polabiny 

  19:00  ZávěrečNý koNCert tanečního oboru Zuš pardubice – polabiny 

úterý 17. 17:30  jméNo růže   koNeC 19:55 16. repríza j
středa 18. 10:00  a je to v pytlI!   koNeC 12:10 23. repríza šk

  18:00  ZojčIN byt    3. repríza X



čtvrtek 19. 9:00  taNeCbook     šk
taneční představení o virtuální realitě, nereálných vztazích a problémech současné interne-
tové společnosti. Choreografie m. piskořová veselá. taneční soubor Pop Balet, Praha

  11:00  taNeCbook     šk

  17:30  roZbItý džbáN    koNeC 19:10 16. repríza s
pátek 20. 15:00  taNečNí party ps HroCH 

závěrečné vystoupení školního roku 2013/14 Pohybového studia HROCH při ddm beta 
pardubice.

  18:00  taNečNí party ps HroCH 

sobota 21. 13:00  taNečNí party ps HroCH 

  16:00  taNečNí party ps HroCH 

Neděle 22. 19:00  e. murphyová / třI Holky jako květ 
tři ženy. vnučka, matka a babička nám s velkou dávkou humoru a sebeironie postupně 
svěřují své radosti, trápení i nejskrytější tajemství. hrají e. balzerová, i. pazderková 
a m. doležalová. režie j. jirků. Divadlo Na Fidlovačce, Praha

poNdělí 23. 8:30  I. b. singer – d. špalková / o štěstí a Neštěstí   šk
příběh o prostém mládenci tamovi, o kterého soupeří mazel duch štěstí se Šlimazelem 
duchem neštěstí. vsaďte si, kdo vyhraje… vyprávění inspirované židovskou moudrostí, které 
věří v sílu člověka. režie o. spišák. Divadlo Drak, Hradec Králové 

  10:30  o štěstí a Neštěstí   šk

úterý 24. 10:00  CHarleyova teta   koNeC 12:30 42. repríza šk

  17:00  roZbItý džbáN    koNeC 18:40  17. repríza l
středa 25. 10:00  bláZNIvé Nůžky   koNeC 12:45 117. repríza šk

  19:00  ZojčIN byt    4. repríza b
pátek 27. 19:00  besídka 2014 

kultovní Divadlo Sklep se svým stále stejným, přesto však vždy jiným představením.

malá sCéNa ve dvoře

poNdělí 9. 19:00  jetbeat – ComebaCk… a můžete sI Za to samI!     str. 12–13

v letošní sezóně poslední večer hudebního cyklu agentury Pardubický bigbeat včera 
a dnes, ve kterém vystoupí divadelní kapela Můžete si za to sami! a po loňské personální 
změně i skupina JetBeat – revivalová kapela zaměřující se na období 60. a 70. let (beatles, 
rolling stones, Who, kinks). 

úterý 10. 19:00  mrZák INIsHmaaNský   koNeC 21:10 10. repríza f1

středa 11. 19:00  jeptIšky   koNeC 21:20 20. repríza



poNdělí 16. 19:00  e. jelinek / poutNík    str. 18 

dramolet o pouti vnějším i vnitřním světem autorčina otce, jeho žitím a ne-žitím.  uvádíme 
v cyklu INprojekty (Malé inscenační projekty světových novinek). režie j. augustín j. h.

úterý 17. 19:00  jeptIšky   koNeC 21:20 21. repríza f2

pátek 20. 10:00  mrZák INIsHmaaNský   koNeC 12:10 11. repríza vg2

čtvrtek 26. 19:00  mrZák INIsHmaaNský   koNeC 21:10 12. repríza C1

kuNětICká Hora  str. 13 

Neděle 1. 20:30  balada pro baNdItu   koNeC 23:10 32. repríza

pátek 6. 20:30  balada pro baNdItu   koNeC 23:10 33. repríza

sobota 7. 20:30  balada pro baNdItu   koNeC 23:10 34. repríza

Neděle 8. 20:30  balada pro baNdItu   koNeC 23:10 35. repríza

pátek 13. 20:00  CoNCertINo – leNka fIlIpová a její Hosté 
v rámci koncertu s celou řadou úprav věhlasných skladeb pro klasickou kytaru zazní i úpra-
vy lidových písní, šansonů, ukázky keltských skladeb i několik největších hitů.

Neděle 15. 16:00  o. sekora – j. galinová – j. turek / brouk pytlík 
pohádka s písničkami plná dobrodružství slavného „všeuměla“ a „všeználka“. hraje, zpívá 
a tančí celé Docela velké divadlo, Litvínov. režie j. galin, choreografie l. masárová.

čtvrtek 19. 20:30  jarek NoHavICa 
koncert významného českého písničkáře, textaře a básníka s vynikajícím polským akordeo-
nistou R. Kuśmierskim. 

pátek 20. 20:30  balada pro baNdItu   koNeC 23:10 36. repríza

sobota 21. 20:30  balada pro baNdItu   koNeC 23:10 37. repríza

Neděle 22. 20:30  balada pro baNdItu   koNeC 23:10 38. repríza

čtvrtek 26. 8:30  k. čapek – j. čapek / Ze žIvota HmyZu   šk
hra o lidských ctnostech i nectnostech, která vás zavede do světa běžnému člověku 
vzdáleného. hrají členové Mladého divadelního studia LAIK. režie z. rumpík.

  10:30  Ze žIvota HmyZu    šk

pátek 27. 20:30  seN NoCI svatojáNské   koNeC 23:20 35. repríza

sobota 28. 20:30  seN NoCI svatojáNské   koNeC 23:20 36. repríza

Neděle 29. 20:30  seN NoCI svatojáNské    str. 14–15 derNIéra

změNa programu vyhrazeNa



DáLE HRAJEME:

m. mcdonagh / mrZák INIsHmaaNský
tragikomedie drsná i melancholická jako irský venkov 
nebo zapomenuté ostrovy o překračování vlastních 
hranic. mrzák billy se rozhodne vykročit ze životního ste-
reotypu a pokusí se splnit si svůj velký sen… v titulní roli 
p. borovec. režie l. Špiner j. h.

u. eco – C. j. frankl / jméNo růže
středověká mysteriózní detektivka s prvky thrilleru! 
v jednom nejmenovaném italském klášteře, který 
ukrývá přísně střeženou knihovnu obsahující veškeré 
vědění tehdejšího křesťanského světa, dojde k několika 
záhadným úmrtím místních mnichů… v hlavních rolích 
j. kalužný, j. hyhlík a p. borovec. režie p. kracik j. h.

d. goggin / jeptIšky 
muzikálová komedie plná svěží energie, která nabízí ne-
všední pohled na život řádových sester. pět řeholnic na-
zkouší benefiční představení, aby získaly peníze na pohřeb 
svých kolegyň, které se nešťastnou náhodou otrávily 
polévkou… hrají j. janoušková, p. janečková, d. Novotná, 
m. sikorová a p. tenorová. režie l. olšovský j. h.

m. uhde - m. štědroň / balada pro baNdItu
muzikálové zpracování příběhu zbojníka Nikoly Šuhaje, 
muže velkého srdce a živelné nespoutanosti. v hlavních 
rolích j. musil nebo t. lněnička j. h. a p. tenorová.  
režie m. tarant j. h.

b. thomas / CHarleyova teta 
jedna z nejlepších komedií všech dob plná překvapivých 
situací a jiskřivé anglické konverzace. dva spolužáci 
z oxfordské univerzity se touží co nejdříve zasnoubit se 
svými láskami. Chybí jim však oficiální doporučení vážené 
osoby, jak vyžaduje dobová etiketa. Co teď? počkat na 
příjezd bohaté tety z brazílie, nebo někoho přemluvit, aby 
se za ni přestrojil?! hrají p. borovec, l. Špiner, j. musil 
a další. režie m. schejbal j. h.

W. shakespeare / seN NoCI svatojáNské
magická komedie. athénský les plný kouzel, krásy i di-
vokosti, bytostí éterických i těch, z nichž sálá erotická 
touha. hrají j. konečný j. h., p. janečková, l. Špiner, 
m. sikorová, p. tenorová, j. pejchal, m. tichý j. h. a další. 
režie m. pecko j. h. Inscenace získala Cenu novinářů 
za rok 2012!

j. kander – f. ebb –   str. 21–23
– j. masteroff / Cabaret
milostný příběh a zábavná kabaretní čísla na pozadí 
významných dějinných událostí v evropě v jednom 
z nejlepších muzikálů všech dob. v hlavních rolích 
m. sikorová, l. Špiner a j. pejchal. režie p. Novotný.

r. a m. Cooney / a je to v pytlI!
překvapivá komedie s nevyžádanou „pomocí“. mladí 
manželé kerwoodovi v ní usilují o adopci dítěte. vše by 
bylo na nejlepší cestě, pokud by se ale v jejich domě ne-
objevila nečekaná návštěva! v hlavních rolích l. Špiner, 
p. borovec a j. pejchal. režie r. bellan j. h.

PREMIéRA:
michail bulgakov / ZojčIN byt  str. 7 –9
Vtipná, byť nelítostná groteska a třeskutá komedie z dob, kdy mít vlastní ložnici byl protiprávní luxus, z lidí 
se stávali „soudruzi“ a „občané“, z aristokracie chudina, z osobností vyvrhelové a z nicek oficiální persony 
s imunitou…
zoja denisovna měla skoro všechno, po změně režimu nemá skoro nic. jen přání – opustit zemi, která přestala být 
domovem… zemi, v níž byl ušlechtilý bonton vystřídán legalizovaným nemravem… a ještě něco má: Navzdory bytové krizi si 
v moskvě díky svému šarmu, důvtipu a vlivným přátelům obhájila vlastní byt. ten jí – a nejen jí – může pomoci vycestovat 
za hranice. jak? zoja má plán a zdatně ho uskuteční. jeho slabina se však projeví tam, kde by ji nejméně čekala…
V hlavních rolích Jindra Janoušková, Petra Tenorová, Alexandr Postler, Martin Mejzlík a Ladislav Špiner.  
Režie Janusz Klimsza j. h.

d. seidler / králova řeč  str. 10 –11
dramatický příběh státníka, který překonal hendikep, 
strach a nedůvěru v sebe sama, aby se postavil do čela 
národa v jeho těžké chvíli. hra nepostrádá ani typický 
britský humor na téma vysoké politiky. v hlavních rolích 
m. mejzlík a j. kalužný. režie p. Novotný.

H. von kleist / roZbItý džbáN
komedie plná vytáček o udržení se u moci za každou ce-
nu, která satiricky promlouvá o aroganci mocných, kteří 
o nás rozhodují. hrají z. rumpík, p. dohnal, j. janoušková 
a další. režie v. vencl j. h.

p. pörtner / bláZNIvé Nůžky 
kriminální komedie z prostředí kadeřnického salónu. zažili 
jste někdy v divadle, že by diváci mohli ovlivňovat děj hry? 
Ne? tak to právě v bláznivých nůžkách zažijete...  
hrají p. janečková, d. Novotná, p. dohnal, a. postler, 
l. Špiner a j. vrána j. h. režie p. Novotný.
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včd v červeNCI Na ZájeZdeCH

čtvrtek 3. 19:30  seN NoCI svatojáNské   ryCHNov Nad kNěžNou (Festival poláčkovo léto)

pátek 4. 19:30  balada pro baNdItu   ryCHNov Nad kNěžNou (Festival poláčkovo léto)

PODzIMNí AgENTuRA KOMETA
po 22. září   d. drábek / koule   

p. tomicová v příběhu vrhačky. atletická královna milena už chřestí svými zlatými šperky a blíží 
se k vám… režie d. drábek. Klicperovo divadlo Hradec Králové

pá 3. říjeN   f. Houtappels / Na mělčINě     
hra, která disponuje životní moudrostí, humorem a zároveň je v ní odvěký příběh běhu času 
vnímaný přes model rodiny. tři ženy rekapitulují po smrti manžela a otce svůj život… hrají i. jan-
žurová, s. remundová, b. munzarová a m. vladyka. režie j. Nvota. hostem Divadlo Kalich, Praha.

Ne 19. říjeN   C. goldoni / sluHa dvou páNů   
jedna z nejslavnějších komedií všech dob, která si z letošního ročníku graNd Festivalu smíchu 
odvezla titul Komedie diváků! skoro bleší cirkus plný záměn, nedorozumění a vtipných situač-
ních kotrmelců. v hlavní roli r. vencl. režie N. p. penev. Moravské divadlo Olomouc

út 4. listopad   r. Harwood / kvartet   
laskavá komedie o umění stárnout a nesmrtelnosti ducha, která nás zavede do penzionu 
pro vysloužilé operní umělce, jehož poklidné vody rozvíří příchod slavné sopranistky… hrají 
v. Freimanová, j. Švandová, r. hrušínský a z. žák. režie p. slavík. Divadlo Bez zábradlí, Praha

Ne 16. listopad   r. Cooney / praCHy!!!   
obrovský balík peněz může člověku naprosto rozvrátit život! poněkud netypická oslava 
narozenin v komedii z typicky anglického prostředí. hrají v. hybnerová, o. vetchý, N. boudová, 
p. kikinčuk a další. režie j. kališová. Divadlo Palace, Praha 

změNa programu vyhrazeNa 

uPOzORňuJEME, žE VSTuPENKy JSOu V PRODEJI OD PONDěLí 2. čERVNA.

koule sluha dvou pánů



7

PREMIéRA – Zojčin byt  
Rozhovor s režisérem JANuSzEM KLIMSzOu

v pardubicích hostujete poprvé – proč až letos? 
naše namlouvání k mému hostování trvalo delší 
dobu, věděli jsme o sobě navzájem a naše spolupráce 
nakonec vyšla. To je celé, nemá to žádný zvláštní 
důvod, proč až nyní. I když je pravda, že jsem měl 
řadu závazků z minula, a musel jsem je nejprve po-
krýt. Jsem v angažmá v ostravě, v národním divadle 
moravskoslezském a hostuji nejvíce a pravidelně 
v obou spřátelených ostravských divadlech – myslím 
tím arénu a Bezruče, tedy jsem vytížený hlavně tam. 

Neláká vás vyjíždět častěji k hostování mimo 
ostravu? 
Mimo ostravu hostuji přibližně jednou za sezónu, což 
je pro mě tak akorát. v ostravě chci udržovat stálé 
kontakty.

jde vám tedy především o souvislou a pravidelnou 
práci s několika soubory, nebo v tom hraje roli 
i potřeba většího zázemí? předpokládám, že když 
hostujete, tolik ho nemáte.
Myslím si, že jsem poměrně adaptabilní. o zázemí 
ani tolik nejde, spíše o vazby na kolegy ze zmíněných 
divadel. 

Hostování v těchto komorních divadlech vám 
vyvažuje i množství práce na velké scéně Národ-
ního divadla? baví vás oba póly divadelní práce 
a divadelního prostoru, nebo některý z nich více?
přiznám se, že „komořina“ mi vyhovuje asi víc, i když 
je to paradoxní, neboť jsem v úvazku na té největší 
scéně v okolí, tj. v divadle Jiřího Myrona. komorní 
věci mám určitě rád, člověk u nich může jít do 
větších detailů. a to je něco, co mě baví – detailní 
herecká práce. 

tím jste také pověstný, že detailní herecká práce 
je pro vás velmi důležitá. je tedy pro vás herec 
na prvním místě? 
ano. 

a dramatikův text? 
To patří k tomu. nejdříve je nutné text samozřejmě 
dešifrovat, ale baví mě velmi i následné hledání 
s kolegy – člověk se i leccos doví o životě, o lidském 
osudu… v případě naší pardubické inscenace nemáme 
čas nadstandardní, ale spíše standardní. ale když je 
při některém zkoušení více času, mohou čtené zkouš-
ky trvat třeba i měsíc, kdy si povídáme o textu, �  

„Satira má 
u Bulgakova 

zvláštní 
šmrnc!“

foTo r. ŠŤasTnÝ
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a tedy proces analýzy je delší. Jsou země, kde proces 
hledání trvá déle, třeba i tři nebo čtyři měsíce, na 
což jsem zvyklý z polských divadel. u stolu se sedí 
třeba měsíc a půl, takže do aranžovacích zkoušek 
už se pak jde s tím, že je vlastně již hotovo. pak je 
aranžmá rychlejší.

Zdůrazňujete hledání společně s hercem…
pochopitelně mám inscenaci nějakým způsobem při-
pravenou dopředu, ale není to dogma. při spolupráci 
s herci se teprve mnoho věcí najde. nechci být diktá-
tor a razit bezhlavě svůj pohled.

Necháte se herci rád překvapovat? 
určitě. ale zároveň se se zmíněnými ostravskými 
soubory dobře známe, tedy tušíme, co od naší spolu-
práce můžeme očekávat. 

je to pro vás výrazně lepší, než když se setkáte 
se souborem, s nímž se neznáte a teprve začíná 
i vaše komunikace od začátku? 
slovo „neznáte“ asi v českých poměrech tolik 
neplatí, my jsme malý rybník, takže nějaké to 
povědomí o sobě vždy máme. některé herce tady 
znám i třicet let. s lexou postlerem jsem byl 
kdysi v jednom angažmá, s láďou Špinerem jsem 
pracoval v opavě, Martin Mejzlík byl se mnou přímo 
v ročníku na daMu – hrál v mé absolventské insce-
naci. v každém divadle v republice je někdo, s kým 
člověk sdílel život, něco v minulosti. České divadlo 
není anonymní. 

ale neznáte se přece jen tolik pracovně… 
ano, ale když někde pracujete poprvé, jako v tomto 
případě, tak je to zase na druhou stranu výzva. a je 
zajímavé se o sobě něco dozvědět. ale nemyslím si, 
že by to bylo podstatně jiné. 

když někoho znáte z dřívějška, máte tím pádem 
už i představu, jak se s ním bude pracovat? 
Mám. a právě mě zajímá do něho ještě dloubnout, co 
z něho vyleze.

a potvrzuje se vám váš odhad? 
někdy jo, někdy ne. ale vždy je pro mě zajímavé, 
když je to nakonec trošku jinak. 

máte pověst režiséra, který s hercem pracuje, 
věnuje se mu. po tom, myslím, každý z herců 
prahne. 
Je to dáno mou původní profesí – nejprve jsem dělal 
herectví, až potom jsem studoval režii, takže k němu 
mám největší vztah. Jsou kolegové, kteří mají třeba 
výtvarnou minulost, tak je zajímá třeba více ten 
vizuál. Ten se také snažím ctít, ale herectví mě baví 
nejvíc. 

k vlastnímu hraní se v poslední době dostáváte 
rád?

někdy je to ale těžké skloubit. Třeba když jsem teď 
dva měsíce v pardubicích – dělal jsem v ostravě 
různé psí kusy, abych hrál jenom o víkendech, ale 
ne vždycky je to možné. provozně se svoje herectví 
tedy snažím omezovat, abych měl čas režijně 
hostovat. 

když jednou herce režírujete a podruhé s nimi 
stojíte sám na jevišti jako herec, proměňuje se 
tím nějak váš vztah?
ne. naše vztahy jsou osobní. nevnímám své kolegy 
jako podřízené, jsou to mí přátelé. 

v pardubicích hostujete s dramaturgyní janou 
pithartovou. Znáte se spolu dlouho, pracovali 
jste již někdy spolu? 
ano, známe se dost dlouho. Jistou dobu jsme oba 
spolupracovali s divadlem petra Bezruče, kde manžel 
Jany Michal przebinda založil novou éru divadla. ale 
přímo v tomto objemu práce jako tady se potkáváme 
poprvé. 

režírujete zde bulgakovův Zojčin byt. pokud vím, 
ruská dramatika je vám velmi blízká, režíroval 
jste řadu ruských titulů. čím vás natolik oslovuje? 
a čím speciálně bulgakov? 
asi bych neříkal obecně Bulgakov, protože on má 
spoustu her a ne všechny jsou mně blízké – třeba 
na jeho purpurový ostrov jsem téměř alergický. 
raději bych hovořil přímo o Zojčině bytu. přijde mi 
na tom textu zajímavé, že se Bulgakov vmezeřil do 
zvláštního období sovětského státu, kdy začal být 
infiltrován kapitalismem, byť v rámci socialistic-
kého zřízení. a jakoby ta podnikavost, dravost je 
v něčem podobná tomu, co my vidíme kolem sebe. 
v této hře jsou věci, které se pro nás stávají čím 
dále více aktuální. Bulgakov se u nás hrával třeba 
i v 80. letech, ale tenkrát to společenské milieu 
nebylo takové, diváci tolik nevěděli, co to vůbec 
podnikání je. aktuální je například ono prorůstání 
šedé ekonomiky a politiky, podvody s nemovitostmi, 
dealování drog atd. Zároveň jsou zde plnokrevné 
postavy psané člověkem, který životu rozuměl, 
pracoval jako dramaturg v MChaTu, byl u zdroje 
toho nejlepšího, co se v tehdejším divadle dělo, tedy 
je znát Bulgakovova poučenost nejenom o lidském 
osudu, ale i ta divadelní. vždy je pro mě příjemné, 
když herci mají co hrát, to je kvalita věci. Také se 
mi líbí způsob, jakým je hra napsaná, podobá se 
v něčem Gogolovi a má prvky až absurdního divadla, 
byť na bázi divadla tak říkajíc realistického. satira 
má u Bulgakova zvláštní šmrnc.

Hovoříte o aktuálnosti, ale dnes asi neplatí tako-
vá omezení jako v době, ve které se hra odehrá-
vá. to s tím nesouvisí? 
Jsou věci, které jsou stejné. a ten imperativ „přežít!“ 
je stejný. Je jedno, jestli to bylo v roce 1925 nebo 
v 19. století. problémy jsou pravděpodobně stejné. 
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Zachováváte tedy dobovou zakotvenost, vychá-
zíte z ní? 
Mně ta doba přijde hodně šmrncovní a ve vizuálu 
fotogenická. navíc se odehrává v uvozovkách v krej-
čovském salonu, a on tam musí nějak zafungovat. 
Také se prostřednictvím této hry můžeme dostat 
až k Moskvě té doby – k tvůrcům jako Mejerchold, 
vachtangov, Tairov, k ruské divadelní avantgardě, 
můžeme vnímat drobné odkazy, třeba jen pro zasvě-
cené lidi. ale divák uvidí něco, co je sice s tou dobou 
spjaté, ale nemusí to nějak dešifrovat, dostane 
prostě další barvu. 

režíroval jste i jiné bulgakovovy tituly? 
režíroval jsem svatou kabalu – Molièra. 

ale to je úplně jiný typ hry, ne? 
Řekl bych, že komediální ražení tam není takové jako 
tady, kdy je hra vlastně vážná, ale je v ní komediální 
základ. 

mám pocit, že u ruské klasiky má divák předem 
celkem obavu, že to bude věc zatěžkaná, složitá, 
která ho bude trochu dusit do nějakého pono-
ru… jak je to právě u Zojčina bytu s nadhledem 
a komediálností? 
vždy je lepší ho hrát s tím vážným „ksichtem“, což 
u komedií platí celkem obecně. komedie nejsou 
záležitostí stylu jako spíš vidění světa. události 
a témata jsou velmi vážné, je to matematicky přesně 
dané, ale vjem světa je absurdní, to je to, co je pro 
nás směšné.

Napadá mě linie číňana Cherubína. docela pro 
dnešní dobu nekorektní pojetí… 
Jako že je tam nějaký rasistický podtext? no, on tam 
hold je. Čínská komunita v rusku fungovala tehdy 
i dnes, kdy snad ještě více expanduje a vykupuje 
sibiř, lesní závody, obchody a podobně. ani tenkrát 
to pro rusy nebyla exotika, ale realita. navíc jedním 
z hlavních vývozních artiklů Číny bylo skutečně 
opium. ano, je to obrázek reality. postavy mohou 
být na jednu stranu komediální a na druhou stranu 
také příslušníci mafie, tak to zkrátka je. Můžeme se 
obdivovat pracovitosti našich vietnamských spolu-
občanů, ale také si můžeme přiznat, že i v obchodu 
s drogami mají svůj podíl.

je ve hře více podobných provokativních témat? 
ano, je jich v ní hodně. například téma úplatkářství, 
byrokracie, téma toho, kdy malý človíček, v tomto 
případě domovní důvěrník, dostane malou moc a jak 
s ní nakládá – to zažíváme taky, co to s člověkem 
může provést. Bez úplatku to nejde, a v rusku je to 
obzvlášť silné. neujedete dvacet kilometrů, aby vás 

nezastavila kontrola, a vy jim musíte něco vrazit.

do jaké míry je zmíněný krejčovský salon v oněch 
uvozovkách?
Je patrné, že byznys, který Zoja ve svém bytě dělá, 
je pračka peněz. působí to absurdně, ale my taky 
žijeme trochu v absurdním systému, i náš právní sys-
tém není přehledný, a to cíleně. 

Zoju hraje jindra janoušková, která se objevila 
i v pardubické inscenaci Zojčina bytu v roce 1989, 
a nejen ona. Cítíte nějaké ozvuky této inscenace 
v hercích, projevuje se to nějak? 
oni hrají jiné role, takže to nevidím. Zatím jsme se 
o tom ani nijak nebavili. když to tak vezmete, je 
to už 25 let, za tu dobu každý hrál velké množství 
jiných rolí, takže to není tak čerstvá zkušenost. 

přeji vám ve vašem zkoušení, aby pro vás bylo 
zkušeností z těch nejlepších. Zlomte vaz!

Zdj

Premiéry 14. a 15. června v Městském divadle

foTo r. ŠŤasTnÝ
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PREMIéROVé MOMENTKy 
v sobotu 26. dubna poprvé před diváky bojoval se svou řečí i nedůvěrou v sebe sama princ Bertie, budoucí 
anglický král Jiří vI. – v Městském divadle se totiž konala premiéra hry davida seidlera králova řeč, kterou 
většina z nás zná spíše z filmového plátna. divadelní verze však vznikla dříve a je neméně působivá jako její 
oscarové filmové zpracování, navíc je rozhodně vtipnější, což potvrdily i divácké reakce při zdařilé premiéře. 
nyní se s námi projděte zákulisím popremiérových oslav a na shledanou při některé z repríz – velké herecké 
výkony za to rozhodně stojí! ras 

p. JaneČková (královna alžBěTa) a a. posTler (W. ChurChIll), králova řeč, foTo J. vosTárek 
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ZávěreČnou BouŘlIvou děkovaČku, pŘI kTeré vsTalo Celé 
hledIŠTě, sI Zaslouženě užívalI MarTIn MeJZlík, JIŘí kalužnÝ 
I dáŠa novoTná. 

preMIéru navŠTívIla Také pŘekladaTelka hry JITka sloupová, 
kTeré draMaTurG Zdeněk Janál JMéneM dIvadla věnoval 
kvěTInu. 

ŘedITel dIvadla peTr dohnal, Jenž v králově ŘeČI rovněž 
hraJe, se sCénoGrafeM Ivo žídkeM a režIséreM peTreM 
novoTnÝM na následnéM spoleČenskéM seTkání ve foyer.

pŘedsTavITel ZadrhávaJíCího krále MarTIn MeJZlík už v CIvI-
lu po Boku své Manželky, InspICIenTky MarTIny MeJZlíkové.

peTra JaneČková s rodInou BÝvalého parduBICkého prIMá-
Tora a senáTora I dlouholeTého pŘedplaTITele vČd JIŘího 
sTŘíTeského.

BÝvalÝ Člen souBoru parduBICkého dIvadla, nyní hosT 
v králově ŘeČI franTIŠek ŠvIhlík s JIndrou JanouŠkovou 
a JeJí dCerou elIŠkou. foTo J. seJkora
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agentura pardubický bigbeat včera a dnes už několik 
let uvádí na Malé scéně ve dvoře cyklus hudebních 
pořadů představující nesmrtelnou hudbu 60. a 70. let. 
v posledním večeru stávající divadelní sezóny, který se 
uskuteční 9. června od 19.00 hodin, se představí kapela 
jetbeat a divadelní seskupení můžete si za to sami! 
hlavním mottem tohoto dílu bude návrat revivalové 
skupiny JetBeat, která v loňském roce prodělala 
personální změnu, ale dál pokračuje, aby si udržela své 

původní místo na bigbeatové scéně. kytara, basová 
kytara, klávesy, bicí – v takové sestavě je můžete 
nově vidět a slyšet.
pokud ještě neznáte náš divadelní band, jirka kalužný 
to ihned napraví: „Hudebně zábavná skupina můžete 
si za to sami! vznikla jako jakási forma brigády 
kapitalistické práce. všichni členové jsou svým 
způsobem svázáni s východočeským divadlem, ať 
již jako zaměstnanci, nebo příbuzní zaměstnanců. 

východočeské divadlo pamatuje 
také na své nejmenší diváky, 
pro něž každoročně připravuje 
pohádkové předplatné, které 
vždy nabízí čtyři pohádky. a neji-
nak tomu bude i v příští sezóně. 

„stejně jako v minulých letech 
byl i tentokrát výběr pohádek 
velmi náročný. kritéria zůstala 
stejná, snažila jsem se před-
platné sestavit z pohádek, které 
nabízejí klasická, ale i nová 
témata. samozřejmě jsem hle-
dala pohádky profesionálních 
loutkových nebo činoherních 
divadel, která ví, jak zaujmout 
pozornost dětského diváka 
v dnešní přetechnizované době. 
doufám, že si děti po zhlédnutí 
každé pohádky odnesou z diva-

dla intenzivní zážitek a budou 
se k nám rády vracet,“ láká na 
předplatné manažerka dovozů 
a pronájmů lucie kopecká.

abonentní cyklus pohádek 
v sezóně 2014/15 zahájí před-
stavení pidínci a modrý kocour 
Moravského divadla olomouc 
o dobrodružstvích starého kocou-
ra a jeho sousedů, kteří jsou menší 
než trpaslíci. 

následovat bude pohádkový pří-
běh klaun bruno a čarovný klíč 
o štěstí a lásce, o závisti a nená-
visti v cirkusovém šapitó, který 
uvede kladenské divadlo lampion. 

Třetím titulem bude dramatizace 
klasické pohádky s názvem o per-

níkové chaloupce aneb „jenom 
jako“. v podání herců brněnského 
divadla radost je známý příběh 
Jeníčka a Mařenky věrně zacho-
ván, ale strašidelné momenty jsou 
oslabeny ve prospěch humoru, 
děti se tedy nemusí ničeho bát.

předplatné pak uzavře pohádka, 
kterou netřeba ani představovat 
– princezna se zlatou hvězdou 
na čele nastudovaná pražskou 
divadelní společností Julie 
Jurištové.

prodej pohádkového abonmá byl 
již zahájen, stávajícím majitelům 
předplatného místa rezervujeme 
do pátku 15. září. první předsta-
vení tohoto cyklu se uskuteční 
2. listopadu.  ras

DOPřEJTE SVýM DěTEM ODPOLEDNE  
S DIVADELNí POHáDKOu

klaun Bruno a ČarovnÝ klíČ pIdínCI a ModrÝ koCour
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dívadlo se hraje až večer, představení trvá ani 
ne tři hodiny, tak co furt celej den dělat? bigbít! 
Hudebně zábavná skupina můžete si za to sami! 
účinkuje ve složení: vladimír Chmelař – bicí. je 
rekvizitářem, jenž by do toho někdy praštil. tomáš 
černík – divadelní zvukař – rozeznívá basovou kyta-
ru. je to muž, kterého již nebaví trávit čas na labi 
na své jachtě mezi přeloučí a pardubicemi. josef 
vrána – občanským povoláním herec – figuruje jako 

hráč na foukací harmoniku a je mu to celkem fuk. 
martina sikorová – hérečka – udivuje posluchače 
svým zpěvem. jan kalužný obsluhuje klávesové ná-
stroje, protože mu to nařídil táta. jiří kadlec hraje 
na sólovou kytaru, protože ho to baví. je stavěčem 
jevištních dekorací. a já se pokouším o zpěv a jsem 
jevištní dekorací.“
Můžete si po takovém popisu tenhle bigbeatový 
večer(írek) nechat ujít?! ras

pomyslné jeviště letního amfiteátru 
na vyhlídce kunětické hory se na 
konci května opět po roce změnilo 
na podkarpatskou vesnici koločavu, 
kde se odehrává děj legendárního 
muzikálu balada pro banditu. do 
koločavských hor se v červnu diváci 
na kuňce přenesou ještě sedmkrát, 
poté ji však ovládne magická kome-
die sen noci svatojánské, která 
se zde s pardubickým publikem 
už bohužel rozloučí. pokud máte 
rádi představení pod širým nebem, 
nezapomeňte si včas zajistit místa, 
o vstupenky je velký zájem… 

kromě titulů východočeského diva-
dla si na kuňce nenechte ujít také 
koncert lenky filipové a jejích 
hostů či výpravnou pohádku s pís-
ničkami litvínovského docela velké-
ho divadla brouk pytlík. 

s oživením divadelních večerů pod 
hvězdami opět přichází i správa 
hradu kunětická hora, která pro 
zájemce s platnou vstupenkou na 
některé z uvedených představení 
připravila mimořádné večerní 
prohlídky hradu – a k tomu ještě 
se slevou! 

„Návštěvníkům představení 
i letos nabídneme prohlídky 
obou hradních okruhů – hradní-
ho paláce včetně věže s krás-
nou vyhlídkou do okolí a kaple 
sv. kateřiny, které začnou 
v den představení vždy v 19:00 
hodin.  
diváci, kteří se u nás na 
pokladně prokáží platnou vstu-
penkou na aktuální představení 
východočeského divadla, získají 
slevu – dva okruhy v ceně jed-
noho. to znamená, že zaplatí 
70 kč za základní vstupné, 
50 kč za snížené a 190 kč za 
rodinné, což je sleva cca 15 % 
oproti klasickému vstupnému.  
prohlídka, během které si 
návštěvníci mohou projít celý 
hrad, zabere asi 45 minut. pro 
zájemce bude samozřejmě při-
praven průvodce s odborným 
výkladem o historii objek-
tu,“ upřesňuje kastelán miloš 
jiroušek.

ras

NeopakovatelNá atmosFéra Na kuNětiCké 
hoře při SNu NOCI SVATOJáNSKé,  
Foto m. klíma

MIMOřáDNé VEčERNí PROHLíDKy HRADu 
PřED PřEDSTAVENíMI NA KuňCE
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Snít o SvatojánSké noci 
budeme letoS už napoSledy

1 pro diváky bývá divadlo v exteriéru velmi lákavé, představení vČd na kunětické hoře jsou 
již tradicí a jsou vždy brzy vyprodaná. Je exteriérové herectví přitažlivé i pro herce? Co 
konkrétně u inscenace sen noci svatojánské bylo třeba náročnější na kuňce než v divadle? 

2  Čím tě zaujala tvá postava a jak ti role „sedla“? Budeš se s ní těžko loučit?
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Jako každý rok i letos se můžete těšit na tradiční exteriérová představení na kunětické hoře. kromě muzikálu 
balada pro banditu budete mít šanci zhlédnout poslední představení shakespearova sNu NoCI svatojáNské, 
který bude mít svou derniéru spolu se školním rokem. kouzla a magii letní noci, poblouznění lidí, pohádkových 
bytostí i přírody v režii Mariána pecka si diváci východočeského divadla vychutnají 30. června již po sedmatřicáté! 
Jaká bude derniéra na kuňce pro herce, kterým zároveň symbolicky odstartují divadelní prázdniny, nám prozradí 
představitelé hlavních rolí.

 MarTIna sIkorová alias helena
1 Mnohem náročnější jsou už zkoušky. Buď svítí 

sluníčko, nebo prší, anebo je tam vždycky prostě 
a jednoduše více kyslíku než v divadle a mně 
vždycky přijde, že zkoušky nejsou čtyř, ale tak 
minimálně šestihodinové…

2 Mně přijde hezké, že pan režisér z heleny neudělal 
ošklivku, která by byla směšná na první pohled. 
Jde o to, že sama si myslí, že je ošklivá a nehodná 
lásky. a teprve až to vzdá a přestane se snažit, 
vyšší síly jí tu lásku dají. Jak mi sedla? Momen-
tálně jsem již delší dobu na cestě k přijetí své 
vnitřní krásy a hodnoty, takže chápeš – stále se 
ještě snažím. (smíCh) a až to odevzdám, tak to 

„dosedne“… kdo ví, třeba to do derniéry stihnu 
(smíCh) a rozloučíme se vesele!

 peTra Tenorová coby hermie
1 určitě je lákavé hrát sen noci svatojánské venku 

pod hvězdami třeba i o svatojánské noci! (smíCh) 
komu se to poštěstí? a co je náročnější? Třeba 
kopec! Ten vyběhnete nahoru a dolů při zkouškách 
a představeních asi tisíckrát! (smíCh)

2 Myslím, že hermie mi sedla krásně. Baví mě na ní 
ty zlomy, kdy si na něco hraje a kdy jedná oprav-
dově. Moc ráda jsem ji hrála! loučím se teď tím, že 
o ní píšu písničku.
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 pepa peJChal jako lysandr
1 od dětství mě divadlo v exteriéru bavilo. Jako malý 

divák na točně v zámecké zahradě českokrumlov-
ského zámku jsem se do divadla také zamiloval. 
Záviděl jsem hercům, že mohou hrát venku, jezdit 
na koni a čůrat za stromy i s rizikem, že je točna 
„objeví“. Jako herec pardubického divadla mám pří-
ležitost se na to podívat i z druhé strany a musím 
říct, že i přes různá úskalí a obtíže hrát v exteriéru 
mě stále velmi baví.

2 rád jsem se s lysandrem seznámil a snad byl i on 
očima diváků naším setkáním potěšen. rád si na 
sen noci svatojánské vzpomenu. ať už to bude na 
jedno z prvních představení, které jsem s mamin-
kou viděl v Českém krumlově, nebo na představení 
ochotnického souboru z horních počernic, anebo 
právě na to naše na kunětické hoře. a třeba k nim 
přidám léty i další.

láĎa ŠpIner coby Theseus a oberon 
a peTra JaneČková jako hippolyta 
a Titanie

1 láďa: samozřejmě, je to holt jiná káva. 
petra: ano, zvláště když se děj odehrává opravdu 
v přírodě. euforie ale mizí s přibývajícími kapkami 
deště… 
láďa: Zima a hlad. 
petra: když se zamyslím nad výsledkem, tak jeden 

krok v divadle znamená deset skoků na kuňce, a to 
jak na jevišti, tak v zákulisí.

2 láďa: loučit se určitě nebudu, myslím, že na sen 
noci svatojánské mám štěstí… však účinkuji již ve 
čtvrtém inscenování této komedie na profesionál-
ních jevištích! Myslím, že se opět brzy potkám se 
snem buď v pardubicích, nebo někde jinde… (smíCh) 
petra: Jsou to postavy dvě, zaujalo mě na nich, že 
jedna hledí na vztah nezkušeně a druhá s 2 000 let 
starou zkušeností. výraz „sedla“ je zavádějící, jako 
kdyby člověk na té roli nemusel pracovat. nikdy to 
nejde samo, ale tahle práce byla super! anh

J. peJChal a p. Tenorová, foTo M. klíMa

l. ŠpIner a p. JaneČková, foTo M. klíMa
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Výročí (nejen) pro pamětníky
v měsíci červnu si připomeneme výrazné herecké osobnosti východočeského divadla – IreNu 
poledNíkovou-krylovou a evelyNu steImarovou. spolu s nimi by v červnu oslavil své 108. naro-
zeniny i herec, režisér a ředitel východočeského divadla ZdeNěk bIttl, otec herečky Zdeny bittlové.

Zdeněk Bittl (4. června 1908 – 22. února 2001)
narodil se v novém Městě nad Metují a odmalička 
vyrůstal v divadelním prostředí. oba rodiče hráli 
v jedné z kočovných divadelních společností, otec 
byl navíc i režisérem. Zdeňkovi starší bratři, Bedřich 
a Jaroslav, později vedli vlastní divadelní společnosti, 
kde se uplatnil jako herec další z bratrů, vladimír. 
Zdeněk zde hrál i režíroval. svoje herecké zkušenosti 
čerpal od václava vydry st. a františka smolíka, ke 
kterým docházel na soukromé hodiny herectví. Jako 
asistent režie se učil u e. f. Buriana v legendárním 
pražském divadle d 34.
do východočeského divadla nastoupil po druhé světo-
vé válce v roce 1947 jako herec a progresivní režisér 
a během následujících 13 let se stal významnou 
oporou souboru. Jako režisér byl autorem řady kva-
litních a divácky atraktivních inscenací, které vytvořil 
především v 50. letech, kdy pardubické divadlo umě-
lecky vedl ředitel a režisér karel novák (1953 – 1956). 
Jednou z Bittlových nejvýznamnějších režií té doby 
se stala inscenace komediální revue václava Jelínka 
skandál v obrazárně (1954), hry, která byla na počátku 
50. let považována za ostře satirický obraz soudo-
bých společenských poměrů. 

Zdeněk Bittl se jako režisér věnoval především 
komediálnímu žánru (1956 – pygmalion s Blankou 
Bohdanovou v hlavní roli) a často režíroval vlastní 
dramatizace (1954 – dobrý voják Švejk, 1959 – paní 
Bovaryová). 
v roce 1960 odešel do nově založeného divadla 
v Českém Těšíně, aby se po deseti letech do pardubic 
opět vrátil jako vyzrálý režisér a umělecký šéf s boha-
tými zkušenostmi s vedením divadelního souboru. 
od roku 1972 až do svého odchodu do důchodu v roce 
1980 vedl východočeské divadlo jako jeho ředitel. 
krom povinných ideologických titulů v repertoáru 
doby normalizace režíroval inscenace komediálního 
(1970 – Zkrocení zlé ženy) i hudebního žánru (1972 
– loď komediantů). Mezi často inscenované hry 
patřila také česká klasika jako paličova dcera (1971) 
nebo lucerna (1976). Z Bittlových dalších dramatizací 
jmenujme alespoň divou Báru (1973) podle povídky 
Boženy němcové nebo annu kareninu (1973) podle 
románu l. n. Tolstého.  
po odchodu do důchodu působil Zdeněk Bittl jako 
pedagog na lidové škole umění v Chrudimi a spolu-
pracoval s řadou amatérských divadel.

jak na svého tatínka vzpomíná herečka včd 
ZdeNa bIttlová? a jak se jí s ním na jevišti spo-
lupracovalo?
„Tatínek byl především vynikající herec a také jeden 
z posledních hereckých režisérů. nikdy nechtěl dělat 
šéfa nebo ředitele a vždycky do toho spadl. Říkával, 
co já v té kanceláři budu dělat? navíc měl velké 
sociální cítění a samaritánský komplex, takže mu 
dělalo problémy, když stál před nějakým nepopulárním 
rozhodnutím. Jednou týden nespal, když musel na 
hodinu vyhodit opilé kulisáky, kteří udělali průšvih na 
zájezdě.
spolupráce s tátou jako režisérem byla rozporuplná – 
na jednu stranu moje postavení dcery ředitele v rámci 
vztahů v souboru nebylo nijak výhodné… přitom jsem 
ale žádná privilegia neměla, spíš naopak. doma jsme 
o divadle nemluvili, nesměla jsem vůbec nic říct. když 
jsem chtěla řešit něco pracovního, musela jsem jako 
všichni za tátou do kanceláře. při práci na jevišti na mě 
byl táta jak ras, musela jsem být absolutně bezchybná 
a vždycky jsem to odskákala, když se něco dělo. na 
druhou stranu jsem tatínkovi neskonale vděčná, proto-
že jestli dnes něco umím, naučil mě to on. Taky jsem se 
díky němu nikdy netrápila, když něco nevyšlo, vždycky 
mi totiž říkával: „Za chlapem, za trolejbusem a za rolí 
se nikdy nehoň, za 5 minut ti jede další!“

Z. BITTl
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Irena Poledníková-
Krylová 
(nar. 28. června 1936)
herecké začátky Ireny 
poledníkové jsou spjaty s tehdej-
ším slezským divadlem Zdeňka 
nejedlého v opavě. v roce 
1962 nastoupila do angaž-
má východočeského divadla 
v pardubicích a zůstala mu věrná 
následujících 32 let až do svého 
odchodu do důchodu (1994). 
poté se vrátila do rodného kraje 
na moravském slovácku, při-
čemž ještě pohostinsky hrála ve 
slováckém divadle v uherském 
hradišti. 
Irena poledníková byla všestran-
nou herečkou obsazovanou do 
inscenací her nejrůznějších žánrů. 
diváci si ji mohou pamatovat jako 
představitelku naivek, žen z lidu, 
ale i tragických postav a hrdinek 
nebo hudebních rolí. Z dlouhé řady 
postav, které Irena poledníková 
ve východočeském divadle vytvo-
řila, stojí za připomenutí lulu 
ve hře august august, august 
(1969), Marie stuartovna (1969), 
klásková v lucerně (1976), olga 
ve Třech sestrách (1978) a králov-
na alžběta ve hře ať žije královna! 
(1979). Televizní diváci si ji mohou 
pamatovat ze seriálů Četnické 
humoresky a Zdivočelá země.

Evelyna Steimarová 
(nar. 5. června 1945)

Známá filmová a divadelní herečka 
pocházející z hereckého rodu, jehož 
kořeny sahají až k herci, režisérovi 
a slavnému řediteli divadelní spo-
lečnosti vendelínu Budilovi, strávila 
ve východočeském divadle sice 
jen jednu sezónu (1968-69), ale do 
povědomí diváků se zapsala jako 
atraktivní a výrazná herečka např. 
v roli Irmy la douce v Císlerově 
inscenaci sladká Irma (1968). 

po následném krátkém angažmá 
v ostravě zakotvila v 70. letech 
v pražském Činoherním klubu, kde 
měla možnost zahrát si se svým 
nevlastním bratrem Jiřím kodetem. 
Z evelyny steimarové se stala 
i vyhledávaná filmová herečka. 
Zahrála si v řadě českých filmů: 
soukromá vichřice (1967), dívka 
s mušlí (1980), Tajemství hradu 
v karpatech (1981), Zánik samoty 
Berhof (1983) nebo například anděl 
s ďáblem v těle (1988). anh

v. kaplanová ve hŘe 30 mIlIóNů paNa gladIátora, vČd 1967

I. poledníková v TITulní rolI marIe stuartovNy (s k. BarToněM), vČd 1969
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POVíDEJ, JAKé TO ByLO, KDyž JSI ByLA MALá!
ANEB Kristina Jelínková, JAK JI NEzNáTE…

dědo jiří, límeček! babí léto na letné při veřejně prospěšných pracích.

Výjimečný text nosi

telky Nobelovy ceny 

za literaturu aneb 

Seznamte se s ElfriEdE 

JEliNEkoVou skrze režii 

JuraJE auguStíNa

roZHoVor s reřisérem  

Jurajem augustínem  

NaJdEtE Na

www.vcd.cz

letošní sezónu mimořádných setkání se současnou 
dramatikou – cyklus INprojekty – završíme v pon-
dělí 16. června uvedením dramatu poutNík. Jeho 
autorkou je nekompromisní a vyhraněná literátka 
a dramatička elfriede Jelineková, která dokonce obdr-
žela nobelovu cenu za literaturu, a to nejen za svou 
jazykovou obratnost, vynalézavost a originalitu. 
poutník je hrou o osudu autorčina otce, hrou plnou 
odvážných témat, ale také pochopení a vcítění se do 
postavy, hrou lyrickou, ovšem nikoli sentimentální. 
Jelinekové text je brilantní zpovědí jednoho osudu, 

ale to neznamená, že nutně musí být hrán jako mo-
nodrama. poutník je psán jako proud řeči a promluv, 
ale nabízí zajímavé možnosti ke hravé práci s ním, 
k inscenačnímu rozpracování tohoto výjimečného 
textu. Ten zazní v revidované verzi překladu Zuzany 
augustové, která text právě připravuje rovněž pro 
knižní vydání na podzim tohoto roku.
Jako malý inscenační projekt bude poutníka režírovat 
mladý talentovaný režisér juraj augustíN, letošní 
absolvent brněnské JaMu. asistovat mu při tom bude 
jeho spolužačka, dramaturgyně sabina Machačová. 
I my se již velmi těšíme na tvůrčí setkání s tímto 
pozoruhodným tandemem. ZdJ

 spoNzor
 pořadu
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(brekot... brekot… říhNutí… odkaŠláNí)

jonáš: Taky tě tak rodiče týrají?

eliáš: neustále mi koukají do 
plínek, mění oblečení, přehazují si 
mě z ruky do ruky a culí se mi do 
tváře. když jim důrazně vysvět-
luju, co bych si přál, snaží se mi 
nacpat dudlíka do pusy. s ním 
to vysvětlování jde už hůř, a tak 
musím ještě přidat na důrazu. 
no a večer, když mám hlad nebo 
potřebuju čůrat, to aby se člověk 
ukřičel, než ke mně přijdou…

jonáš: souhlasím! proč nepřiběh-
nou hned, když na ně voláme?! 
přece když si pořídím dítě, mám se 
mu věnovat. sobci!

eliáš: večer mě mamka ukládá 
a někdy i zahlédnu taťku, ale větši-
nou je v práci, a tak ho vidím až ráno. 
Tolik se na něj těším, že vstávám 
i v pět. To si mě ale vezme mamka 
stranou a pár hodin mě k němu 
nepustí, tak si to musím vykřičet. 
nakonec mamka nevydrží, povolí 
a předá mě ještě spícímu taťkovi.

jonáš: nejvíc mi vadí, když mě 
svléknou donaha a začnou mi zadek 
utírat takovou studenou utěrkou. 
To nesnáším!

eliáš: To mi tak moc nevadí, spíš se 
snažím, aby jich na mě vypotřebo-
vali co nejvíc, a tak je to omrzelo. 
vždyť oni sami si zadeček utírají 
suchým papírem!

jonáš: vrchol jejich mučicích 
nástrojů je ta nádoba s tekutinou. 
si myslí, že když tam plave kačen-
ka, že mi to jako nebude vadit, 
nebo co?! horor!!!

eliáš: Ještě pěnu nebo navoněnej 
olej mi tam chtějí cpát. To já se 
raději potápím a v té pěně pak ani 
tu kačenku ve vaně najít nemůžu. 
Zvláště když mě u koupání pořád 
drží pevně v rukách. no zkuste 
se při tom potopit! Copak je taky 
držím při jejich koupání zkrátka?

jonáš: hele, nevím jak tvoji, ale ti 
moji jsou hrozně srandovní, když 
večer předstírají, že oba spí. a pak 
se můžu potrhat smíchy, když je 
slyším šeptat. Trapáci.

eliáš: To mě vždycky hrozně 
rozesměje. Copak si myslí, že 
budu chodit spát, když chtějí 
oni? alespoň ráno je vždycky se 
vstáváním předběhnu. To já jen 
chci, aby nezaspali do práce. Teda 
vzbudit tátu je o dost těžší než 
mamku. Ta má lehkej spánek, ale 
když ji trochu utahám, tak mi jde 
s probouzením táty pomáhat. 
Škoda, že už nevidím, jak musí 
běžet do divadla na zkoušku, pro-
tože to zrovna u mamky snídám, 
a to si u toho taky rád zdřímnu.

jonáš: vůbec si myslím, a ty 
se mnou budeš jistě souhlasit, 

v břichu bylo líp! Byli jsme v teple, 
žádný problémy, žádný dotěrný 
procedury. žádný rodiče, kteří mají 
potřebu tě pořád oslintávat. se 
nemůžou cicmat mezi sebou? To 
mě do toho musí zatahovat? ach 
jo! Tak se zatím měj… a dej jim co 
proto! když seš umytej a nama-
zanej, ale ještě nemáš plínu, to je 
nejlepší to pustit… To je největší 
sranda! ha ha… Tě plena!

eliáš: To je fakt. v bříšku to bylo 
super. I když tam občas nakukoval 
nějakej zvědavej pán, dokonce si 
mě měřil a fotil. a bylo tam čím 
dál míň místa. když jsem už musel 
vylézt od mamky, a že jich při tom 
byla na mě přesila, pořádně jsem 
jim za to vyhuboval. no a s tím 
líbáním! fakt nechápu, co na tom 
mají! Taky mě furt oslintávaj, 
dokonce si na to vzali i příbuzné! 
a když chci slintnout já, hned mi 
to plenou utírají. někdy je to fajn, 
zvlášť pěstičky a zajímavý věcičky 
kolem. To si rád láduju do pusy, ale 
oni to zase hned vytahujou. Tak to 
líbání je asi přetahování se o něja-
kou dobrotu, co má jeden z nich 
v puse. asi to taky brzy zkusím… 
Tak čus a zas někdy – na čůranou!

po svérázné aktovce Honzy musila a romany Chvalové je tu další originální zpověď, tentokrát pepy 
pejCHala HoNZou musIlem. rozhovor však nakonec nevedli naši novopečení otcové, ale jejich 
synové joNáš musIl (nar. 23. dubna 2014) a elIáš pejCHal (nar. 8. února 2014). Nicméně hovory 
dětí, byť jsou to kojenci, mohou o rodičích často ledacos napovědět… anH

Herec Herci
aneb Všechno, co jste kdy chtěli Vědět, ale báli jste se zeptat…

JonáŠ MusIl elIáŠ peJChal
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východočeské divadlo si uvědomuje, že není a nemusí 
být jen stánkem vyhraněně divadelním, ale také insti-
tucí s širším společenským významem. Této naší insti-
tuci totiž nejsou lhostejné ani ty události, které sice 
nesouvisejí zcela přímo s divadelní tvorbou, ale s kultu-
rou našeho města jako takovou. I proto divadlo pořá-
dalo sbírku na realizaci zvonu Thálie pro zvonici u kos-
tela sv. Bartoloměje a na zhotovení schodiště do této 
zvonice, která by se mohla stát – kromě své funkč-
nosti – atraktivním návštěvnickým cílem. vnímáme, že 
podobné aktivity mohou být pro naše město přínosem 
a jsme rádi za podporu vás, našich stálých a věrných 
diváků, kteří jste se rozhodli na tento vskutku bohulibý 
projekt přispět. vám všem vřele děkujeme a všechny 
vás zveme na výjimečnou akci, při které tyto dvě sbír-
ky završíme slavnostním aktem. dojde k symbolickému 
předání schodů, které jsou v městské zvonici již insta-
lovány, a k předání zvonu Thálie, zhotoveného podle 
výtvarného návrhu herce pavla novotného, pardubické 
diecézi. Ta se však rozhodla zvon neumístit na církevní 
půdu, ale propůjčit zvon za symbolickou korunu ročně 
na 99 let východočeskému divadlu, které jej bude 
užívat ke slavnostním úkonům a bude trvale vystaven 
ve foyer divadla. 

arNošt Z pardubIC – 650. výročí
Toto setkání ovšem bude mnohem bohatší a uskuteční 
se u příležitosti letošních oslav, kdy si připomínáme 
jednu z vůbec nejvýznamnějších osobností našeho 
města – arcibiskupa pražského arnošta z pardubic. 
30. června 2014 vzpomeneme jeho činů a významu 
– přesně na den 650 let od jeho úmrtí. Tato akce 
se uskuteční na náměstí republiky u zvonice od 
19.00 hodin – po Mši svaté, která se se bude konat 
v kostele sv. Bartoloměje za celebrování kardinála 

mons. dominika duky. Ten následně zahájí i náš kul-
turní program – společně s ředitelem divadla petrem 
dohnalem a zástupci statutárního města pardubice. 
a na co se můžete těšit? Jak jinak než na ukázky z díla, 
ve kterém arnošt z pardubic jako postava vystupuje – 
herci východočeského divadla budou zpívat především 
písně z muzikálu noc na karlštejně. uslyšíte například 
petru Janečkovou, Martinu sikorovou, petru Tenorovou, 
ladislava Špinera nebo Josefa pejchala. uvedeme také 
krátkou hru z tvůrčí dílny vČd Z klodzka do pardubic 
o životě arcibiskupa arnošta z pardubic. Účinkovat v ní 
budou herci východočeského divadla společně se členy 
Mladého divadelního studia laIk. Tímto i dalším pro-
gramem vás bude provázet petr dohnal spolu se svými 
hereckými kolegy. na divadelní část tohoto slavnost-
ního podvečera pak naváže koncert vysokoškolského 
uměleckého souboru pardubice. ZdJ

Na prkNeCh včd se postava arNoŠta z pardubiC Naposledy 
objevila v muzikálu NOC NA KARLŠTEJNě (2001), ve kterém ji 
ztvárNil petr hübNer, Foto v. mohylová

pokud byste rádi pracovali v diva-
dle a máte zkušenosti z kadeřnic-
tví či maskérny, ozvěte se nám!

NáPLň PRáCE: 
•	výroba vláseNek, plNovousů a kNírů, 

příčesků, brad, Copů, řas a ostatNíCh 
vlasovýCh doplňků v dobovém i Civil-
Ním provedeNí

•	speCiálNí líčeNí a maskováNí

•	úprava účiNkujíCíCh Na jedNotlivá 
představeNí

POžADuJEME: 
•	vyučeNí v oboru kadeřNík

NABízíME:
•	práCi v zajímavém prostředí 
•	práCi Na plNý úvazek v NepravidelNé 

praCovNí době, vč. víkeNdů a svátků 

•	příspěvek Na stravováNí
•	divadelNí prázdNiNy

NáSTuP: září 2014

práCe je vhodNá i pro čerstvého 
 absolveNta. 
BLIžŠí INFORMACE POSKyTNE VEDOuCí 
VLáSENKáRNy BOHuSLAV VAgENKNECHT 
TEL. č. 466 616 424.

Slavnostní open-air večer 
THáLIE A ARNOŠT z PARDuBIC
30. Června 2014 od 19.00 hodIn – náMěsTí repuBlIky u MěsTské ZvonICe

DIVADLO HLEDá vlásenkářku/ře – kadeřnici/níka 
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Jako král JIŘí vI., foTo a. MalÝ

tanec je můj život,  
říká tajfun jménem Petra Parvoničová

petro, jsi tanečnice, choreografka a lektorka. Co 
z toho děláš nejraději a u čeho si nejvíc odpočineš?
popravdě, mám někdy pocit, že nejsem unavená ani 
z jedné činnosti. při „choreografování“ a pedagogice 
bohužel dostávají zabrat hlasivky, takže se kolegové 
někdy smějí mému chraplavému hlasu, nebo mi ho 
závidí. poslední dva roky si nejvíce „odpočinu“ při 
tanci, účinkování nebo když jsem jako tanečník na 
stážích a workshopech. a co dělám nejraději? Mě 
baví všechno, co dělám. samozřejmě mám období, 
kdy mě nejvíc naplňuje učení v mé taneční škole, 
teď mám sezónu, kdy miluju prkna divadelní a baví 
mě stavět „chorošky“, přinášet nové věci, být krea-
tivní, hrát si s hudbou a vlastně i motivovat herce 
a tanečníky.

učila ses a ovládáš mnoho tanečních stylů, 
třeba contemporary/modern dance, street 
dance, flamenco, salsu, jazz dance. který ze 
jmenovaných druhů je ti nejbližší?
Já nikdy nebyla klasická baletka. vždycky mě muse-
li, už od moderní gymnastiky, umírňovat, měla jsem 
vždycky strašně moc energie. Moderní tanec je jed-
ním z nejbližších mému srdci i tělu, ale velmi ráda 
objevuji, co ještě neumím a co se mohu učit. po 
návštěvě new yorku jsem pochopila, že muzikálový 
styl je ušitý na míru i mému temperamentu a asi 
tím, co dávám ráda dál.

máš nějaký vzor – tanečnici či choreografku? 
Nebo svého guru? kdo tě nejvíce ovlivnil? �

petra parvoNIčová, choreografka Cabaretu – mladá, rozesmátá, rozevlátá, vášnivá, do úmoru plná 
energie, přátelská. je s ní fakt sranda. je absolutní profesionál. všichni jsme si ji oblíbili. udělat s ní 
rozhovor je však peklo. je nepolapitelná. v autě mezi ostravou a Ústí nad labem, na benzínkách psala 
odpovědi do ipadu, bez háčků a čárek. ale jinak je bezvadná. a budeme rádi, když s námi bude zase 
spolupracovat. 

foTo J. adlT
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Guru? :-) Je spousta idolů, už odmalička jsem si 
vylepovala tanečníky ze zahraničí i z Čr na dveře 
skřínky v šatně taneční konzervatoře. postupem 
času se idoly mění, s nimi i nároky na sebe samu. 
vzorů je spousta. ale kdo mi opravdu ovlivňuje život, 
je rodina, která mi dala neskutečné zázemí. Mám 
pár skvělých opravdových přátel. Miluju svoji ségru, 
je to pro mě můj pumbaa. Já jsem Timon-hakuna 
matata – lion king, pro neznabohy. :-) Babička je 
ten, kdo mi řekne vždycky pravdu, kdo mě ocení, 
a já si toho vždy vážím. Mám za sebou tzv. osudová 
setkání i v tanečním životě, lidi, kteří mi dali nejen 
znalosti, ale i impulsy, díky kterým jsem se posouva-
la dál, a mám je opravdu v srdci. Měla jsem obrovské 
štěstí, když mi díky mé ztřeštěnosti zasáhl do života 
petr novotný – můj umělecký táta – a oslovil mě ke 
spolupráci. Takže i když to zní jako od rosamundy 
pilcher, tak to takhle je. někdy ani nevíme, co máme, 
dokud to neztratíme, tak já to vím a ztratit to 
nehodlám a nechci!

byla jsi na stážích v paříži, New yorku, ve vídni, 
v Itálii, ve španělsku. který pobyt ti nejvíce dal? 
kde ses cítila takzvaně „ve své kůži“? 
stáže… To je na jeden velký povzdych. pokaždé, 
když odlétám, mám průjem. :-) nejsem trémista, ale 
nikdy prostě nevíte, co vás tam čeká, co se od vás 
očekává, a jakmile jedete sami s kufrem a plyšo-
vým pejskem Tobleronem, máte staženou prdku… 
slušněji to nepopíšu. :-) každé město, každá země 
mě okouzlila, ale new york vítězí. poprvé jsem mys-
lela, že jsem ve snu, který jsem si vždycky přála, 
podruhé jsem po návratu trpěla jako pes a strašně 

se mi stýskalo po kurzech, divadlech, Central parku, 
celeru s mrkví a dipem, městě, žlutých taxících… 
a potřetí? To vám prozradím, až se za týden vrátím.

v programu ke Cabaretu o tobě píšu: „organizuje 
nejen maturitní plesy v plzni, praze a západních 
čechách, ale zároveň maturanty učí ovládat 
různé styly tance a vytváří náročná maturitní 
předtančení.“ připadá mi, že je to strašně nároč-
ná práce za málo peněz, ale třeba se mýlím. čím 
tě tato práce naplňuje? 
Maturanti. Budete se smát, ale já s nimi mládnu. 
Je to obrovská škola pro profesi. Jděte a nejprve 
zkuste rozhýbat amatéry. Získat si autoritu a zor-
ganizovat bandu bláznů, kteří naprosto nevědí, co je 
zodpovědnost. Škola!!! pro mě velká. vyčerpávající, 
hlavně na hlas, ale obohacuje mě a vrací se mi zpět 
krásným způsobem. nemyslím oblíbeností či desít-
kami nabídek, ale tím, že jdete po ulici a odrostlý 
maturant vás obejme a řekne: „ahoj péťo, rád tě 
vidím.“ To je něco skvělého!

čím se inspiruješ, když tvoříš choreografii? vím, 
že je to u každého titulu jiné, tak abych byla 
konkrétní, jak jsi vymýšlela tance do Cabaretu? 
Inspirace samozřejmě přicházejí ze zkušeností, 
hodně mě ovlivňuje new york, celková spoluúčast na 
kurzech World dance Movementu a znalost zahra-
ničních pedagogů a choreografů. Já stavím v noci, 
ve spaní, choreografie se mi zdají, nebo za volantem, 
kde vypadám jako blázen pro jiné řidiče. a Cabaret? 
Šlo to, díky Bohu, samo. někdy mám strach, aby mi 
nevzal, co mám. Team byl skvělý a nápady šly do 
hlavy i nohou samy. hudba je skvostná, téma silné, 
herci talentovaní, já přijela přímo z new yorku do 
zkoušení, nabitá energií. víc jsem si přát nemohla.

v Cabaretu jsi neuvěřitelným způsobem rozhýba-
la láďu špinera. Ne že bych o jeho pohybových 
schopnostech pochybovala, ale v tomto případě 
je to dost významná část představení, a je prav-
da, že tančí skvěle! musela jsi ho hodně motivo-
vat? jak se vám spolu pracovalo?
láďa… já ho ani snad jménem neznám. Je to, 
a troufám si to přisvojit, můj „Mistr Teplák“! první 
zkouška? přišel v odrbaných džínách, myslím, že měl 
po zájezdu, takže nevypadal jako vyspaná Šípková 
růženka, chtěl cígo a pauzu, stěžoval si na bolest 
kolen a myslím, že plácnul, úplně zbytečně, něco 
o svém vysokém věku. Tohle na mě neplatí. To oni 
jdou s masem na trh, oni budou hrát a tančit pro 
lidi, kteří si platí za lístky, a oni mají milovat svou 
práci a dané představení… Jenže poZor!!! Tohle já 
takovému profíkovi, jako je Tepláček, říkat nemusím. 
druhý den měl ony slavné tepláky, zavázaná kolena 
a dřel a dřel a dřel. Je to talent, a jelikož pracuji po 
divadlech v celé Čr, troufám si říct, že je to jeden 
z mistrů svého druhu. doufám, že si to nepřečte, 
jelikož to bude pak peklo. :-) ne, vážně, mám v pova-

foTo J. adlT
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ze najít v každém to nej a vytvořit team. Chci, aby je 
to bavilo. Zkoušení je jedna z nejdůležitějších částí 
tvorby, a to divák nevidí.

všimla jsem si, že sis pamatovala všechny cho-
reografie do detailu, obvykle jsi je vedle jeviště 
tančila s herečkami. jak funguje paměť tanečníků 
a choreografů? tělo samo si vzpomene? Nebo je 
to přes mozek?
hmm, mozek. víš, že jsem blondýnka. :-) žertuji. Já 
mám tohle asi opravdu jako dar. stane se, že někdy 
něco změním, poupravím, jelikož je jiné vidět to na 
baletním sále, na jevišti, v kostýmech atd. ale snažím 
se, pokud člověka už znám či vycítím jeho povahu, 
stavět lidem tzv. „na tělo“. a to je důležité. nevím, 
jak to mají jiní choreografové, prý je dobrá třezalka 
nebo víno. :-)

Na naší premiéře se zranila jedna tanečnice a ty 
jsi za ní „skočila“ zbytek představení. Co se ti 
odehrávalo v hlavě, když jsi viděla, že chybí na 
place? 
ano, vylekala jsem se, věděla jsem, že profík v den 
premiéry nepromešká svůj výstup, a bylo mi jasné, 
že se něco stalo. o pauze jsem vletěla do dveří a už 
se na mě sesypaly ženy z garderoby a házely na mě 
paruku a kostým… na jevišti jsem pak měla strach, 
abych to holkám nepokazila. ale užila jsem si to. 

máš čas ještě na něco jiného než tanec a divadlo? 
volný čas jsem ani nepotřebovala, teď někdy cítím, 
že by bylo fajn být víc s pejskem, rodinou, přáteli. 
Já neberu práci jako práci, koníčky nemám a kdyby, 
budou asi opět spojené s profesí, s divadlem. Zatím 
to jinak nemám, pokud mě někdo soudí, je to jeho 
problém. Já jsem spokojená.

jaký druh divadla si nejvíce vychutnáš jako divák?
Jsem příznivec všeho. když jdu na muzikál, ať v evropě, 
zámoří či u nás, neodsoudím nic, naopak, ráda se podí-
vám na jiné produkce a výtvory. u vás jsem zhlédla 
Jeptišky a strašně se mi líbily. Muzikály jsou mi teď 
nejbližší, ale mám ráda balet, moderní i klasický, čino-
hru, operetu i operu, opravdu mě nenudí nic. 

Co tě v nejbližší době čeká na prknech divadel 
i mimo ně?
Wow, čeká mě perná sezóna. fantom opery, romeo 
a Julie, noc na karlštejně, hoffmannovy povídky, 
vystoupení taneční školy dance Center eagle, kterou 
jsme s kolegyní před šesti lety založily v plzni, spous-
ta plesů, stáž v Madridu, Itálii, new yorku a paříži. 
Takže sezóna je opravdu perná. Myslím, že jak je u mě 
zvykem, 24. prosince nikomu nezvednu telefon. :-)

petro, díky, ať ti tvá energie vydrží a ať seženeš 
vysněný růžový kufr na cestu do New yorku! jau

Celé oBsaZení Cabaretu I s realIZaČníM TÝMeM, p. parvonIČová sedí na klíně kosTÝMního vÝTvarníka r. ŠolCe, foTo M. klíMa
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národní rada osob se zdravotním postižením Čr 
vás zve na benefiční představení víkend s bohem, 
které se ve středu 11. června odehraje na prknech 
východočeského divadla.
„představení jsme se rozhodli přivézt nejen proto, 
aby se lidé pobavili a trochu zamysleli, ale přede-
vším jím chceme podpořit dobrou věc – výtěžek 
z představení bude věnován na rekondiční pobyt 
lidí se zdravotním postižením,“ informovala orga-
nizátorka akce a krajská koordinátorka národní rady 
osob se zdravotním postižením Čr radka svatošová.
pod tajemným názvem se skrývá původní divadelní 
komedie maria kubce, který o ní říká: „Naše autorská 
hra je zamyšlením nad věcmi vážnými i nevážný-
mi. když už jsme měli to štěstí a ocitli se na této 
planetě, musíme čelit i těžkým životním zkouškám, 
pro jejichž úspěšné zdolávání je potřeba najít sílu 
a postavit se jim čelem. životní peripetie je třeba 
brát s humorem a nadhledem.“ 

v úspěšné inscenaci spolu s Mario kubcem, který se 
ujal i režie, hrají Matouš ruml a františek kubec. ras

m. ruml a m. kubeC, VíKEND S BOHEM, Foto r. albreCht

východočeské divadlo navázalo spolupráci 
s lanovým centrem pardubice, s nímž má překva-
pivě poměrně hodně společného. děti se zde stejně 
jako v divadle pobaví, uvolní, zrelaxují, zažijí trochu 
dobrodružství, něčemu se přiučí… a nudit se nebu-
dou ani dospělí návštěvníci, ba právě naopak! 
pokud jste našimi předplatiteli a máte rádi 
adrenalin v krvi, navštivte lanové centrum na 
Cihelně u koupaliště, po předložení abonentky do 
divadla získáte slevu ve výši 10 %!
lanové centrum pardubice bylo vybudováno na 
jaře 2010 a stále se rozrůstá. na ploše více než 
4 300 m2 naleznete 11 vysokých lanových překá-
žek na sebejištění ve výšce 9,5 m, obří houpačku 

Big swing, 70m lanovou dráhu, Tarzaní skoky. 
pro děti lanáček se záchrannými sítěmi ve výšce 
1,5 m s 11 překážkami, 4 trampolíny a další atrakce. 
areál nabízí rovněž občerstvení a sociální zázemí, 
díky svým dispozicím a kvalitnímu prostředí je jako 
stvořený pro pořádání firemních akcí,  
team buildingů či oslav.  

více se dozvíte na  
www.lanovecentrum-pardubice.cz.

Takže nejdříve do divadla a poté na shledanou ve 
výškách na lanech… ras

PROžIJTE V DIVADLE VíKEND S BOHEM!

S abonentkou do Lanového centra se slevou!
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FOyER ozdobí obrazy inspirované divadlem

foyer divadla od poloviny června zaplní práce absol-
ventů výtvarného kroužku pro dospělé při ddM alfa 
pardubice – polabiny, odloučené pracoviště delTa. 
výstava s názvem Na prkně zde bude zahájena 
14. června před premiérou Zojčina bytu, prohlédnout 
si ji budete moci až do první premiéry příští divadelní 
sezóny – tedy do poloviny října. 

vystavující:
eva franzová
bohuslava lochmanová
věra macháčková
jana pochobradská
jana pelcáková
svatava rusková
magdalena slánská

výstavu i samotný výtvarný kroužek představuje 
jeho vedoucí kateřina majorová: „Náš zájmový 
útvar má v ddm alfa již devítiletou tradici, 
veřejně pak společně vystavujeme už šestým 
rokem. 
díla na této výstavě jsou výsledkem práce nejen 
absolventů, kteří navštěvují kroužek již několik 
let, ale i „čerstvých“ účastníků našeho kroužku 
pro dospělé. téma, které bylo pro letošní rok 
zvoleno, se s ohledem na výstavní prostor samo 

nabízí. ano, je to divadlo. proto také autoři spo-
lečně zvolili název Na prkně. pomyslných prken, 
co znamenají svět, se dotkli nejen svou prací, ale 
díky výstavě na půdě východočeského divadla 
i fyzicky.
divadlo bylo pro autory silné, i když ne zcela 
jednoduše uchopitelné téma. Inspiraci čer-
pali především z divadelních her, divadelního 
prostředí, ale objevují se i práce, které se opírají 
o architekturu pardubického divadla. 
stejně jako je každý z vystavujících individua-
litou a téma divadla tak široké, je každý pohled 
na divadlo jiný. fantazie, zkušenosti a z nich vy-
cházející asociace nasměřovaly každého z tvůrců 
jinam a výsledná díla jsou opravdu rozmanitá. 
možná proto, že divadlo je pojem spjatý přede-
vším s emocemi a prožitkem, vystavujeme díla 
spíše expresivního charakteru. 
doufám, že i přes velkou různorodost, rozmani-
tost, se nám podařilo práce spojit v konzistentní 
celek. je tedy na divácích, návštěvnících divadla, 
aby posoudili, jak se nám naše úsilí vydařilo. 
předem také děkujeme za jakoukoliv reakci na 
probíhající výstavu, protože konfrontace s veřej-
ností je pro všechny umělce velmi přínosná a je 
motivací pro další práci v jejich oboru.“ ras
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