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Klicperovo divadlo hradec Králové 

KYtICe
Jevištní podoba sbírky balad

Sbírka balad Kytice z pověstí národních (1853) – nejslavnější dílo miletínského rodáka Karla Jaromíra Erbena  
a jedno z nejznámějších děl české literatury vůbec. Co se vám vybaví jako první, když se řekne Kytice?  
Zemřela matka a do hrobu dána? Na topole podle skal? Nechoď, dceruško, k jezeru? Hrej si – tumáš kohouta?  
Dej sem dítě? Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný svátku?...
Hradecká inscenace vás přesvědčí, že Kytice rozhodně nepatří jen do zaprášené archivní poličky s ozna-
čením „povinná školní četba“! Kytice jako národní poklad otevírající před námi svět magických balad 
i moudrostí našich předků. Kytice jako výsostná poezie s romantickým odérem i hororovou patinou.  
Kytice jako téma viny, trestu a daností zákonů lidských i přírodních. Kytice jako kniha, kterou všichni známe,  
ale na kterou jsme už možná trochu zapomněli...

„...Brožek pak v promyšlených kompozicích a za přispění choreografky Lucie Holánkové kombinoval  
v Kytici znalost práce v loutkovém divadle - rekvizity a masky - s bohatými zkušenostmi z režií i vlastní  
herecké práce v divadlech činoherních. Jeho Zlatý kolovrat, Štědrý večer, Holoubek, Vodník, Poklad  
a Svatební košile jsou opusy mistrovské. Zavičár, požehnán mezi ženami, zastupuje na jevišti lépe zlo než 
dobro, to první většinou ve spojení s Eliášovou. A odkaz Kytice našemu věku? Kdybychom jako lidé, kteří  
si vyprávěli starodávné pověsti, uměli lépe trestat viny, určit míru odplaty, hledat spravedlnost, vážit  
si světlých dnů, povýšit etiku na životní princip, žilo by se nám lépe. Ano, i bychom byli lepší.“
    z recenze Jiřího P. Kříže
Autor: Karel Jaromír erben
Scénář a režie: Karel Brožek
Asistent režie: Jan Vápeník
Dramaturgie: Jana Slouková
Hudba: Dan Fikejz

Hrají: Martina eliášová, Zora Valchařová-poulová, Marta Zaoralová, Kristýna Kociánová, Natálie  
holíková, Marie poulová, Miroslav Zavičár

Korepetice: Martin Sedláček, Tomáš Vespalec
Choreografie: Lucie holánková
Scéna: Jan Tobola
Kostýmy: Ivana Brádková


