
HLAVNÍ PROGRAM

14. září / 14th September

16:00 Divadlo Alfa        
Eurípides a kol.: Orestek   (režie Jan Frič); DIVADLO NA ZÁBRADLÍ, PRAHA   

Variace na antické téma v inscenační úpravě nejmladší generace českých divadelních tvůrců. Slavný mýtus přenesený do panelákového bytu 
je příběhem dnešních dětí dospívajících bez otce. Orestés v něm zůstává sám pod prázdným nebem bez bohů a musí přijmout svůj osud. 
Délka představení: 1:35

19:00 Velké divadlo,                S lavn ostní  zahá jení  fest valu
A. P. Čechov: Strýček Váňa     (režie Rimas Tuminas); VACHTANGOVOVO DIVADLO, MOSKVA (RU)   
Strýček Váňa litevského režiséra Rimase Tuminase se stal  vítěznou inscenací nejprestižnější  ruské divadelní ceny Zlatá maska. Výtvarně  
působivé obrazy, přesná souhra celého souboru, působící místy baletně artistním dojmem, impozantní herecký výkon Sergeje Makoveckého 
v hlavní roli, ale i nezvyklé pointování známých scén – to vše činilo z této inscenace událost loňské moskevské divadelní sezóny.
Délka představení: 3:00

15. září / 15th September

11:00 Divadlo Alfa
Tim Davys - Marek Pivovar: Amberville aneb Drsné město hebkých plyšáků   (režie Radovan Lipus); DIVADLO ALFA, PLZEŇ   
(Inscenace hostitelského divadla)
Hrdiny detektivního thrilleru,  refektujícího krutost  současného světa,  kde se stírají  hranice  mezi  dobrem a zlem, jsou už v románové  
předloze plyšová zvířátka. V divadle Alfa uvedli tuto kombinaci pohádky pro děti a drsné školy Raymonda Chandlera, Dashiella Hammeta 
či Rose  McDonalda  ve  světové  premiéře.  Kriminální  zápletka,  milostná  náklonnost  i  nestandardní  sex  –  to  vše  v  podání  plyšových 
představitelů. Originální jevištní tvar těží ze střetu něhu vzbuzujících hebkých „loutek“ a drsné fabule.
Délka představení: 1:20

16:00 Sál Peklo
Henrik Ibsen: Brand /   Oheň   (režie Štěpán Pácl); TRANSTEATRAL, PRAHA  

Štěpán Pácl,  který získal  za režii  Branda Cenu Alfréda Radoka jako “Talent roku“, v něm  rozvíjí  svou představu inscenace jako partitury 
propojující  hercův  hlas,  pohyb  a  sdělení  s  dynamikou  scény  a  situace.  Na  příběhu  Branda,   mladého  faráře,  který  odmítá  vlažnost  
a polovičatost, se snaží hledat  protiváhu dnešní doby plné morálních kompromisů. V představení hrají mladí, generačně spříznění herci, 
a jejich výkony jsou obdivuhodné fyzickou připraveností, hudebním citem i smyslem pro rytmus. 
Délka představení: 2:30  

20:00 Komorní divadlo
Ladislav Stroupežnický: Naši furiant   (režie Jan Borna); DIVADLO V     DLOUHÉ,   PRAHA  

Inscenace, která s humorem nahlíží ošemetné otázky našeho národního charakteru. V ostře groteskní interpretaci této české klasiky jsou 
až drastickou komikou zvýrazněné rysy a postoje postav a do absurdity dotahované situace. Hlavními „hrdiny“ jsou vesničtí radní, kteří  
si v ničem nezadají s politickými  představiteli našeho dnešního světa.
Délka představení: 2:20

16. září / 16th September

13:00 Divadlo Alfa
William Shakespeare: Romeo a Julie   (režie Anna Petrželková)  ; DIVADLO PETRA BEZRUČE, OSTRAVA   

Už jsou zase tady. Domýšliví spratci, co si myslí, že jim patří svět. Lačnost, věčnost, marnivost a  marnost. Čtyři okamžiky, za které to prý  
všechno stálo.  Chramst.  Milenci,  že bys je nejraději  zabil. V inscenaci  Anny Petrželkové žijí  dnešní  Romeové a dnešní Julie v barech ve 
Stodolní ulici, kouří trávu a odmítají svět svých rodičů. To ovšem neznamená, že jim není dána schopnost milovat.
Délka představení: 2:45

17:00 Sál Peklo
Hollyroth   (režie Rastislav Ballek); SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO, BRATISLAVA (SK)  

Originální vyprávění a zpívání herce Roberta Rotha o bizarním osudu spisovatele, překladatele a  katolického kněze Jána Hollého, jehož život  
byl plný tragikomických momentů a paradoxů, příznačných pro postavení tehdejšího slovenského intelektuála. Roth obdivuhodně pracuje  
s melodií, hudebností i rytmem Hollého jazyka a hledá anologii vnitřního světa své postavy s  realitou dneška.  Hollyroth  byl oceněn jako 
nejlepší slovenská inscenace sezony a  Robert Roth získal „Dosku“ za nejlepší mužský herecký výkon. 
Délka představení: 1:15  
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16. září / 16th September

20:00 Komorní divadlo
Anton Pavlovič Čechov: Racek   (režie Daniel Špinar); MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO  

Jeden z nejvýraznějších režisérů mladší generace inscenuje klasické drama v mírně groteskní optice, jeho melancholický podtext se ovšem 
neztrácí, zvláště ve ztvárnění vztahu Niny Zarečné a Trepleva mladými nadějnými představiteli. Starší, „moudřejší“ postavy jsou  záměrně  
zkarikovány. Strukturou inscenace se Špinar vědomě hlásí k slavnému Léblovu Racku  z Divadla Na zábradlí.  
Délka představení: 1:30

20:00 Velké divadlo
Vladimír Sorokin: Led   (režie   Kornél Mundruczó); NEMZETI SZÍNHÁZ, BUDAPEST /  NÁRODNÍ DIVADLO, BUDAPEŠŤ (HU)  

Dramatizace Sorokinova fantaskního románu Led o podivném bratrstvu vyvolených v současné Moskvě  předvádí s neobvyklou otevřeností 
řadu erotických a násilných scén. Ty  ale nepůsobí samoúčelně,  odkazují na obskurnost soudobé  ruské reality a skládají se v  groteskní 
podobenství o hledání smyslu života v zemi, jejíž historie ani současnost smysl nedává. Inscenaci nastudoval režisér Kornél Mundruczó,  
hvězda současné maďarské kinematografie, v koprodukci se souborem divadla Krétakör.  
Délka představení: 3:20; představení přístupné od 18 let 

17. září / 17th September

12:00 Divadlo Alfa
S  láva Daubnerová:  M. H. L.   (režie Sláva Daubnerová);    P.A.T. A ŠTÚDIO 12, BRATISLAVA  

Dokumentární monodrama inspirované životem a dílem první slovenské profesionální divadelní režisérky Magdy Husákové-Lokvencové,  
bývalé ženy Gustáva Husáka. Autorka a performerka Sláva Daubnerová odkrývá příběh statečné, talentované umělkyně,  jejíž ambice se  
dostaly do konfiktu s destruktivními mechanismy totality. Daubnerová se stala „Objevem sezony“ v prestižní  anketě Dosky 2010, inscenace 
byla nominovaná i jako  „Inscenace sezony“ a byla jí udělená Výroční cena Literárního fondu za režii a herecký výkon.  
Délka představení: 1:20 

15:00 a 19:00 Komorní divadlo – klub
Milada Součková:   Historický monolog   (režie   J. A. Pitínský  ); NÁRODNÍ DIVADLO  , PRAHA  

Emil Hácha, ozporuplná postava našich dějin, je mnohými považován za zrádce národa. Milada Součková se ve svém Historickém monologu 
snaží vysvětlit jeho postoje, názory, ale i osudy na pozadí historické situace, v níž se nacházel. Zpovědi prezidenta Háchy naslouchá prezident 
Masaryk, nezpochybnitelná morální autorita, s jejímž odkazem je Hácha konfrontován. Emila Háchu ztvárnila Eva Salzmannová, mlčícího  
TGM, o jehož kamennou tvář se Háchův monolog tříští, Karel Steigerwald. 
Délka představení: 01:15

17:30 Sál Peklo
Chór žen    (libreto a režie Marta Górnicka); DIVADELNÍ ÚSTAV ZBIGNIEWA RAZSEWSKÉHO, VARŠAVA (PL)  

Chór připomínající choros antické tragédie, složený z žen nejrůznějších profesí i věku, které svými sborovými promluvami a zpěvy odkrývají 
možnosti i stereotypy.jazyka. Mluví, křičí, šeptají, zpívají, jejich společný hlas se stává hudbou. Scénář je složen z  úryvků z Antigony, citací 
z děl moderní literatury, filmů a pohádek, ale i z jazykového balastu, který nás dnes obklopuje – reklam, sloganů a bezduchých projevů získal 
několik nominací v kategorii nejlepší polská hudební inscenace a nejlepší alternativní divadlo. 
Délka představení: 0:45 

20:00 Komorní divadlo
Korespondence V+W   (scénář Dora Viceníková, režie Jan Mikulášek); NÁRODNÍ DIVADLO BRNO, DIVADLO REDUTA   

Korespondence Voskovce a Wericha je silnou výpovědí o životě dvou mimořádných lidí v nelehké době, kdy se jejich cesty po únoru 1948 
rozešly. Režisér Jan Mikulášek, který si v posledních letech získal pověst jednoho z nejpozoruhodnějších talentů českého divadla, koncipoval 
svou inscenaci jako expresivně groteskní divadelní komentář toho, co stojí v dopisech. Výsledkem je emotivně silné a divadelně působivé 
přečtení dopisů i životních osudů V+W.
Délka představení: 2:30 

17. září / 17th September

19:00 Velké divadlo
Vladimír Sorokin: Led   (režie   Kornél Mundruczó); NEMZETI SZÍNHÁZ, BUDAPEST /  NÁRODNÍ DIVADLO, BUDAPEŠŤ (HU)  

Dramatizace Sorokinova fantaskního románu Led o podivném bratrstvu vyvolených v současné Moskvě  předvádí s neobvyklou otevřeností 
řadu erotických a násilných scén. Ty  ale nepůsobí samoúčelně,  odkazují na obskurnost soudobé  ruské reality a skládají se v  groteskní 
podobenství o hledání smyslu života v zemi, jejíž historie ani současnost smysl nedává. Inscenaci nastudoval režisér Kornél Mundruczó,  
hvězda současné maďarské kinematografie, v koprodukci se souborem divadla Krétakör.  
Délka představení: 3:20; představení přístupné od 18 let 
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18. září / 18th September

10:00 – Komorní divadlo - klub
Festvalová beseda

13:00 a 17:00 Sál Peklo
Stůl   (scénář, režie a     hudba Karbido); KARBIDO, WROCLAW (PL)  

Fascinující  kompozice  pro  čtyři  hudebníky  a jeden  stůl.   Muži,  sedící  kolem  stolu,  na  něj  bubnují  a  hrají  za  pomoci  nejrůznějších 
jednoduchých nástrojů. Jejich produkce má humor i sílu,  vtahuje diváky do světa alternativní hudby i dalších možností hudebního divadla. 
Délka představení: 1:00  

15:00 Komorní divadlo
Patrick Marber: Dealer’s Choice   (režie Jiří Pokorný); DEJVICKÉ DIVADLO, PRAH  A  

Zaměstnanci jedné londýnské restaurace se každou neděli setkávají v suterénu podniku k partičce pokeru. Jednoho dne se objeví záhadný  
muž, jak se záhy ukáže, profesionální hráč. Majitel restaurace ho pozve ke hracímu stolu. Rozehrává se napínavá hra, v níž zdaleka nejde jen  
o karty.  Pokorného režie i  herecké hvězdy  Dejvického divadla skvěle pointují   jednotlivé karetní partie a děj  posouvají  do absurdních  
a vykolejených poloh  
Délka představení: 02:30

19:00 Velké divadlo    Slavnostní zakončení hlavní část festvalu
Giuseppe Verdi: Rigoletto   (režie     Róbert Alföldi, dirigent Ivan Pařík); DIVADLO J. K. TYLA, PLZEŇ   
(Inscenace hostitelského divadla)

Inscenace maďarského režiséra,  ředitele  Národního  divadla  v  Budapešti  Róberta  Alföldiho,  kterou  nastudoval  v  plzeňském  divadle,  je 
součástí mezinárodního projektu Armel Opera Competition and Festival. Alföldiho pojetí sice výrazně oponuje tradičnímu opernímu divadlu, 
ale Verdiho neznásilňuje, nechává se jím volně inspirovat k působivému, pro interprety sice velmi náročnému, ale pro diváky přitažlivému  
modernímu inscenačnímu tvaru.
Délka představení: 3:00

EPILOG

19. září / 19th September

19:00 – Velké divadlo
Jan Schmid, Jan Kolá  ř  :   T. G. M. aneb Masaryk mezi minulostí a dneškem   (režie   Jan Schmid  ); STUDIO YPSILON, PRAHA  

Prezident Osvoboditel poprvé na jevišti Ypsilonky. Masaryk známý i neznámý, nové pohledy, nová odhalení, nové souvislosti! Vždyť zabývat  
se T. G. M. umožňuje podívat se na nás samotné z různých stran, narážet na různé paradoxy našich dějin i naší povahy, ale také objevovat  
schopnost umět si udělat legraci ze sebe samých a nastavovat zrcadlo své vlastní nedostatečnosti. S  Masarykem připomenout, co už zde 
všechno bylo a co dobré a následováníhodné je k dnešku zapomenuto. Začínáme v roce 1934, kdy byl Masaryk počtvrté zvolen prezidentem 
naší tehdejší republiky.
Délka představení: 2:30

19:00 Komorní divadlo
Patrick Marber: Dealer’s Choice   (režie Jiří Pokorný); DEJVICKÉ DIVADLO, PRAH  A  

Zaměstnanci jedné londýnské restaurace se každou neděli setkávají v suterénu podniku k partičce pokeru. Jednoho dne se objeví záhadný  
muž, jak se záhy ukáže, profesionální hráč. Majitel restaurace ho pozve ke hracímu stolu. Rozehrává se napínavá hra, v níž zdaleka nejde jen  
o karty. Pokorného režie i herecké hvězdy  Dejvického divadla skvěle pointují  jednotlivé karetní partie a děj posouvají do absurdních a 
vykolejených poloh.  
Délka představení: 02:30

21. září / 21th September

19:00 – Komorní divadlo
Ingmar Bergman – Po zkoušce   (režie Martin Huba); DIVADLO V ŘEZNICKÉ, PRAHA  
Můžeme nahlédnout do světa divadelního zákulísí a procesu zkoušení, při kterém nečekaně dojde mezi stárnoucím režisérem a mladou 
herečkou ke sblížení. 
Délka představení: 00:00

22. září / 22nd September

19:00 – Komorní divadlo
Felix Mitterer: Moje strašidlo   (režie: Martin Čičvák); ČINOHERNÍ KLUB, PRAHA  
Délka představení: 01:20
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