Divadelní předplatné

sezona 2017-2018

Změna programu i termínů vyhrazena!

Vážení a milí divadelní přátelé,
když si člověk řekne „osmá sezona“, tak už si nepřipadá zrovna jako zelenáč. Už se zdráhá říct „naše nové
divadlo Uffo“, už má tendenci se obracet zpět, hodnotit, bilancovat… To vše je asi logické a v pořádku.
Ale asi i právě proto si uvědomuji, že ze všeho nejdůležitější je hledat a nacházet sílu, chuť, důvod a vizi
další práce. Tohle úvodní slovo píšu o Velikonocích
na krátké dovolené v Holandsku, pár hodin po návštěvě domu Anny Frankové. To sice s Uffem a divadlem zdánlivě nesouvisí, ale s mou osobní motivací to
souvisí velmi. V poslední době, a dnes ještě více než
jindy, si uvědomuji, jak zásadní a zároveň křehká je
svoboda člověka a demokratické poměry, které tuto
svobodu umožňují. A rovněž, jak můžeme sledovat
pozvolnou erozi těchto pojmů. A bohužel nejen pojmů, ale i jejich obsahu. Ale především, že každý má
možnost nějak ovlivnit svět okolo sebe. Nikdo z nás
jej nemůže spasit. Ale ona bohatě stačí ta pověstná troška do mlýna a vědomí, že mohu. A já tu svou
trošku – a věřím, že mluvím i za své kolegy – spatřuji
v interakci s Uffem. Přesněji řečeno, v interakci s Vámi
skrze Uffo. Zkrátka, pokud od nás odcházíte s pocitem neobvyklého zamyšlení nebo třeba euforického
opojení, naplňuje mě to pocitem, že jsme my tady
v Uffu tu svou trošku nehodili do stoupy.
Ze srdce tedy přeji Vám (a vlastně i nám v uffotýmu),
abychom v příští sezoně nezažili prázdnotu. Abychom
naopak zažívali naplnění, přičemž je až druhořadé,
zdali tou vážnější či uvolněnější formou.
Petr Veselý – autor fotografie na přední obálce
David Konečný – autor fotografie na zadní obálce

				

Libor Kasík

Činoherní divadlo A
Skupina, která nabídne osm činoherních představení různých témat i žánrů. Je zde zastoupena proslulá tragikomedie, „filozofická“ hra s komickými situacemi, divadlo jedné herečky,
drama, několik komedií – rozverná renesanční kostýmní komedie nebo hořká komedie či...
Jednotlivé tituly Vám nabídnou renomovaná divadla i osvědčené divadelní agentury.
Pozor – první představení bude již v září 2017, pak v říjnu a listopadu. V prosinci se představení neuskuteční a na další divadelní tituly se pak můžete těšit v lednu až květnu 2018.
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Divadlo Ungelt, Praha

KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ NA ZEMI
Drama
Samota, neutuchající déšť, blížící se potopa a tři lidé hledající východisko. Hlubinné psychologické drama
o padlé ženě mezi dvěma znepřátelenými bratry.
Slavné drama velikána amerického divadla nabízí tři velké herecké příležitosti - Jitce Čvančarové, Martinu
Hofmannovi a Ondřeji Novákovi.
Autor: Tennessee Williams
Překlad: Ota Ornest
Režie: Pavel Ondruch
Hudební spolupráce: Pavel Trojan jr.
Výprava: Michal Syrový
Hrají: Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Ondřej Novák

foto: Marie Krbová

Divadelní spolek Frída, Brno

ROŠÁDA
Komedie ze současnosti
Laura žije se svým manželem Viktorem ve šťastném vztahu. Viktor má dobrou práci, vždy se o všechno
postará… Poslední dny se však začíná chovat divně. V noci chodí po bytě. Čím dál víc mluví sám se sebou.
Laura tuší, že se něco děje, ale nedokáže tomu přijít na kloub hned. Viktorovo podivné chování se začne
stupňovat. Na několik dní se ztratí, nikdo neví kam. Navíc manželům někdo v bance zruší jejich účet a za
podivných okolností vykrade byt. Vyvrcholením podivných událostí je den, kdy na jejich adresu doručí
exotické zvíře, které Viktor koupil v městské ZOO. Laura pochopí, že její muž prochází nejen těžkou krizí,
ale dokonce přišel i o svoji práci. Jejich společný život potřebuje změnu. Laura vymyslí na první pohled
šílený záchranný plán. To už se jim ale do života začne vměšovat Viktorův puntičkářský starší bratr Artur
a jeho tři sestry ve snaze pomoci. Laura si však není přesně jistá komu. Musí vzít situaci pevně do svých
rukou, aby všechno bylo tak, jako dřív.
Scénář a režie: Jakub Nvota
Hudba: Kamil Mikulcik
Kostýmy: Lenka Polášková
Scéna: Diana Strauszová
Hrají: Martin Trnavský, Bára Munzarová, Radim Novák, Marika Procházková

foto: Tomáš Lébr

Umělecká agentura Jaroslava Svobodová

ŽENA VLČÍ MÁK
Monodrama o umění stárnout
Divadlo jedné herečky.
Hra je monologem starší dámy, která je ve věku, kdy se většina jejích vrstevnic už dávno smířila s šedí,
jednotvárností a osamělostí zbytku života. Ona však prožívá nečekané citové vzplanutí, neuvěřitelnou,
ostýchavou, dychtivou a stejně intenzivně opětovanou lásku k muži ještě o deset let staršímu, než je ona
sama. V dnešní době tvrdého kultu mládí a povrchní fyzické krásy, kdy je věk a zkušenost handicapem, jde
o téma velmi aktuální. I „starý“ člověk ještě žije a možná vás překvapí jak!
Noelle Chatelet (nar. 1944) – francouzská spisovatelka, herečka a univerzitní profesorka. Stejnojmenný
román autorky byl adaptován pro divadlo a v roce 2007 velmi úspěšně inscenován v Théatre Mouffetard
v Paříži.
Autorka: Noelle Chatelet
Překlad a režie: Jaromír Janeček
Scéna: Jiří Karásek
Kostýmy: Anna Forstová
Hraje: Hana Maciuchová

Činoherní studio Bouře, Praha

TEĎ NE!

aneb NA TOHLE TEĎ NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE
Komedie
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postavení, prosperující firmu. Jednoho dne však srazí
autem bezdomovce a vůbec netuší, jak se tato událost zapíše do jeho života.
Ve Frederikově životě totiž nic není takové, jak se zdá. Miluje svou ženu? Nebo jí podvádí? Daří se jeho
firmě? Anebo naopak? A co teprve, když se během jediné noci všechny pochybnosti potkají na jednom
místě, v jednom bytě...
Ne, na nic z toho teď očividně není ta pravá chvíle! Nebo ano?
Autor: Jean-Claude Islert
Překlad: Jaromír Janeček
Režie a hudba: Daniel Hrbek
Scéna: Petr Masopust
Kostýmy: Jozef Hugo Čačko
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Jana Kotrbatá / Beáta Kaňoková,
Filip Čapka / David Punčochář, Kamil Halbich

foto: Michal Hančovský

Klicperovo divadlo Hradec Králové

KOČIČÍ HRA
Proslulá tragikomedie
„Taková jsi byla vždycky. Samé zmatky a komplikace!“
Erži Orbánová, hubatá, živelná a svérázná hrdinka, prožívá svá každodenní dobrodružství v komunistickém
Maďarsku mezi sdíleným bytem v budapešťském činžáku, mňoukáním „kočičí hry“ se sousedkou Myškou
a hašteřením ve frontě v mlékárně. Její elegantní a klidná sestra Gizela žije zase už šestnáct let upoutaná
na své kolečkové křeslo v Mnichově ve svobodném západním Německu a nezbývá jí než po telefonu
a v dopisech často marně usměrňovat sestřiny eskapády. Je tu totiž Pavla, Eržina nová kamarádka, která
má na ni „báječný vliv“, a samozřejmě Viktor Molnár, obžerný, kdysi slavný operní pěvec, jehož způsoby
u stolu jsou sice mimořádně nesnesitelné, ale Erži mu s radostí každý čtvrtek vaří večeře…
Oblíbený maďarský prozaik a dramatik István Örkeny napsal svou Kočičí hru v roce 1963 nejprve jako
novelu a teprve o několik let později ji zadaptoval do divadelní verze, se kterou slavil úspěchy na mnoha
světových jevištích (včetně pražského Národního divadla, kde v roce 1974 vznikla legendární inscenace
s Danou Medřickou a Vlastou Fabiánovou).
Užijte si s námi v režii Terezy Karpianus životní příběh sester Szkallových, nejkrásnějších dívek z městečka
Leta, okres Szolnok, v této hře o stárnutí, lásce, vášni k životu, sesterské blízkosti a hlavně nezdolném
optimismu!
„Víš, my s Myškou hrajeme takovou zvláštní hru: když se vrátí z kanceláře, zamňouká a já k sobě pustím
sousedovic kočku a ta jí odpoví mňoukáním. Myška odpoví kočce a kočka Myšce… Není to vlastně hra ale
takový zvyk…“
Autor: István Örkeny
Překlad: František Stier, Ida de Vries
Dramaturgie: Jana Slouková
Režie: Tereza Karpianus

foto: Patrik Borecký

Hudba: Jindřich Čížek
Scéna: Jan Štěpánek
Kostýmy: Zuzana Přidalová

Hrají: Pavla Tomicová, Zora Valchařová-Poulová, Natálie Řehořová, Jakub Tvrdík, Martina
Nováková, Petra Výtvarová Krausová, Jan Bílek, Marie Kleplová, Viktor Prokeš

Komorní činohra, Praha

IRSKÁ KLETBA
Hořká komedie
Irská kletba je příběhem Irů, kterým se rozplývá vidina amerického snu pro fatální „prokletí“ týkající
se toho, kde jsou muži nejzranitelnější.
Komedie o malém velkém problému se dočkala velkého ohlasu v New Yorku, Bostonu, na Floridě,
v Londýně, Dublinu a Edinburghu. A tvůrci této inscenace věří, že podobné reakce vyvolá také u nás.
Na některé „věci“ jsou přece chlapi stejně citliví na celém světě... Česká premiéra!
„...Pětice herců v režii Jiřího Bábka tak vyhrává pomyslnou válku s Casellovým textem Irské kletby
a ve válce o nic jiného nejde. Já mám většího! Já mám tlustšího! Můj dostřelí dál! Kéž by tohle psali v učebnicích
historie.“					
		
Patrik Hlavsa – Literární noviny
„Chytrá komedie ukazující, jak někteří lidé mohou za svůj jeden „malý-velký“ problém schovat životní nespokojenost a mnohé neúspěchy. Terapeutická skupina složená z pěti charakterově rozdílných mužů je typově přesně
obsazená. Režisér se soustředil na hereckou souhru, která je v tomto typu hry fatálně potřebná, což pohled na
pětici vyrovnaných výkonů jen potvrzuje. Režie si zaslouží ještě jednu pochvalu: ačkoli se na jevišti často hovoří
o velmi intimních věcech, nikdy nevyznívají vulgárně. Komorní činohra si do repertoáru nasadila inscenaci,
které se kvůli diváckému zájmu asi jen tak nezbaví...“				
Jiří Landa (80 %)
Autor: Martin Casella
Překlad: Oskar Bábek
Režie: Jiří Bábek

Hudba: Zdeněk Dočekal
Text písně: Robin Král
Výprava: Ĺubica Bábek Melcerová

Hrají: Štěpán Benoni, Zdeněk Velen, Radek Valenta, Jan Teplý, Lukáš Král
Nevhodné pro děti do 15 let.
foto: Anna Fixová

Divadlo v Řeznické, Praha

ODVOLÁNÍ
Kázání o osobní odvaze a nezávislosti
Tato hra je propracovanou studií charakterů, ale oplývá i komickými situacemi, které její apel nijak nesnižují, naopak zdůrazňují hlavní téma a myšlenku, a to je osobní odvaha každého z nás.
„Filozofická“ hra amerického dramatika s komickými situacemi o osobní odvaze každého z nás, zabývající
se tématem nezávislosti v tradičně fungující instituci katolického semináře, v němž se mladý posluchač
obrátí na populárního faráře o pomoc, ale začne narážet na církevní řád a za své neortodoxní přístupy
je vyhoštěn z církve...
Francouzská inscenace této hry byla oceněna v Paříži cenou Moliére Award za dramatický text.
„Hra se prostřednictvím jiskrných dialogů mladého katolického seminaristy a zkušenostmi protřelého faráře
dotýká spousty nelehkých, ale důležitých životních otázek. Mezi nejpůsobivější patří pasáže reflektující jednu
z nejsložitějších lidských disciplín – umění říkat a především přijímat pravdu. Hlavní devízou inscenace je
mimořádně šťastné propojení inteligentního humoru se závažností sdělení a také bezchybné herecké výkony
Miroslava Táborského a Filipa Cíle. Víte, proč Ježíš posílal apoštoly na cesty vždy ve dvou? Neváhejte přijít
do divadla pro odpověď a silný divácký zážitek.“
								Helena Grégrová (90 %)
Autor: Bill C. Davis
Překlad: Alexander Jerie
Režie a výprava: Miroslav Táborský
Dramaturgie: Yvetta Srbová
Hudba: Norbi Kovács, Jan Malíř
Hrají: Miroslav Táborský, Filip Cíl
foto: Alena Hrbková

Divadlo Palace, Praha

NÁPOJ LÁSKY
Rozverná renesanční kostýmní komedie
Florencie doby Boccaccia – starý muž a mladá žena, bystrý sluha, hubatá služka, mladý záletník, převleky,
horké italské slunce, noci plné touhy a především břitký humor. To jsou ty správné ingredience, které daly
vzniknout hravé komedii o zázračné léčbě jednoho neplodného manželství pomocí kouzelného nápoje
z mandragory, o síle a různých podobách lásky...
Podle hry Niccolòa Machiavelliho „Mandragora“.
Autor: Max Christian Feiler
Režie: Petr Hruška
Výprava: Miroslav Král
Hrají: Hynek Čermák, Lukáš Příkazký / Filip Tomsa, Veronika Macková, Dušan Sitek, Martina
Preissová – Válková / Michaela Sejnová

foto: Lucie Vítková

Činoherní divadlo B
Tato skupina, stejně jako skupina Činoherní divadlo A, nabídne osm titulů z produkcí
našich předních divadel, poprvé se trutnovským divákům představí Slovácké divadlo
Uherské Hradiště.
Rovněž jako ve skupině A uskuteční se i ve skupině B první představení už v září, následovat
budou inscenace v říjnu a listopadu. V prosinci představení nebude a další tituly nabídne
předplatné v lednu – květnu 2018. Žánrově to budou: divadlo jednoho herce, drama, životní příběh známé osobnosti, citlivý rodinný příběh, několik komedií – nezvyklá detektivní
komedie, originální komedie izraelského humoristy, dojemná komedie, černá komedie.

leden 2018
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THE NAKED TRUTH – ODHALENÁ PRAVDA
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CHAPLIN

Městské divadlo Mladá Boleslav

Divadlo pod Palmovkou, Praha

FUK!
Černá komedie
Současná komedie o úskalích mužského středního věku. Tato skvěle napsaná hra holandské autorky získala záhy po světové premiéře nesmírnou diváckou popularitu a přízeň a její filmová podoba se stala
kultovní záležitostí.
Petr je pracovníkem městského úřadu, jenž po něm k jeho překvapení chce vrátit všechny obrazy, které
Petr dostal darem během let od kolegů z práce v domnění, že jsou zcela bezcenné. Ovšem – jejich hodnota
nyní závratně stoupla. Petr je však už nevlastní, protože je výhodně rozprodal, a na zaplacení úřadem
požadované náhrady nemá prostředky. Děj komedie začíná v momentě, kdy se přátelé setkávají po delší
době u Petra v bytě, aby mu pomohli z tohoto velkého maléru. Setkání kamarádů, zdravících se již od dob
svého mládí přidrzlým pokřikem „FUK!“, se ale postupně zvrhne ve vzájemné trumfování, během kterého
se snaha pomoci příteli dostává na druhou kolej. Zato však vycházejí na povrch nečekané a bizarní skutečnosti jejich životů, které jsou jak k smíchu, tak z nich i někdy zamrazí.
Autorka: Maria Goos
Překlad: Tereza Šimůnková
Úprava a režie: Petr Zelenka
Dramaturgie: Daria Ullrichová
Choreografie: Klára Lidová
Scéna: Nikola Tempír
Kostýmy: Vladimíra Fomínová
Hrají: Jiří Langmajer, Martin Hruška, Ondřej Volejník, Zdeněk Kupka, Teresa Branna

foto: Martin Špelda

Slovácké divadlo Uherské Hradiště

MARVINŮV POKOJ
Citlivý rodinný příběh

Autor: Scott McPherson
Překlad: Dana Hábová
Režie: Zetel

Dramaturgie: Iva Šulajová
Hudba: Mario Buzzi
Výprava: Eva Jiřikovská

Hrají: Jaroslava Tihelková, Dana Růžičková j.h., Monika Horká, David Vaculík, David Macháček,
Martin Hudec, Petra Staňková

foto: Marek Malůšek

Sestry Bessie a Lee žijí léta odděleně, vzdáleny mnoho kilometrů. Jedna se stará o nemocného otce a popletenou tetu – jedinou svou nejbližší rodinu. Druhá z tohoto domácího „nemocničního“ prostředí utekla
a žije vlastní život, v němž sama vychovává, ale ne vždy úspěšně, dva dospívající syny. Co nedokázaly
sblížit rodinné citové vazby, dává dohromady biologie: pečovatelka Bessie onemocní a potřebuje test
pro možnou transplantaci od příbuzného. Lee přijíždí zpět domů a týdenní setkání celé dosud rozdělené
rodiny změní natrvalo životní vnímání všech zúčastněných.
Citlivý rodinný příběh o letech odloučení a také o okamžicích návratů, o konfrontaci neslučitelně odlišných životních stylů a názorů, o spletitých citech, z nichž nikdy nelze vytáhnout jen ten jeden správný,
o naději a sesterské lásce, která nemizí ani po letech, je poslední hrou nadějného amerického dramatika
Scotta McPhersona. Příběh o životě a umírání psal s obdivuhodným humorem a lehkostí v době, kdy sám
umíral. V New Yorku hra získala Drama Desk Award za nejlepší hru roku 1992. V roce 1996 vznikla úspěšná
filmová verze této off-broadwayské inscenace, v níž si zahrály hollywoodské hvězdy Meryl Streepová
(Lee), Diane Keatonová (Bessie), Robert De Niro (Dr. Wally) a Leonardo DiCaprio (Hank). Recenzent New
York Times označil hru za „jednu z nejzábavnějších a přitom nejmoudřejších a nejdojemnějších her...“

StageArtCz, Brno

THE NAKED TRUTH – ODHALENÁ PRAVDA
Dojemná komedie,
která je výzvou všem ženám a oslavou jejich síly postavit se nepřízni osudu...
Tato komedie byla ve Velké Británii uváděna s velkým úspěchem a skvělou odezvou diváků, kladně byla
přijata i odbornou divadelní kritikou. Po premiéře v Manchestru v roce 2008 sklízela zasloužené ovace během turné po celé Velké Británii. Hra je s velkým úspěchem inscenována po celém světě, v nedávné době
například v Austrálii a na Novém Zélandě.
The Naked Truth je příběhem pěti žen, které se setkávají ve vesnické tělocvičně – místním „kulturáku“
na kurzu pole dance. Ani jedna z nich netuší, co ji čeká, ale každá má svůj vlastní dobrý důvod naučit
se tančit u tyče: zvýšit si sebevědomí, získat nebo udržet si muže, vdát se, shodit pár kilogramů, vydat
se za vytouženou kariérou.
I přes nejrůznější dívčí třenice a neshody se ve chvíli, kdy se jedna z nich dozví krutou zprávu o svém zdravotním stavu, semknou a nově nabyté taneční zkušenosti využijí v benefici ve prospěch charitativního
projektu.
The Naked Truth je hra o naději, je povznášející i dojemná zároveň. Vyvolává smích a zároveň dojímá svou
opravdovostí i odhalováním zákoutí ženských duší. The Naked Truth je hra pro ženy, o ženách, kterou
by samozřejmě měli vidět i muži (pokud ovšem nemají strach)!

Hrají:
Trisha (24) – Anna Stropnická / Hana Kusnjerová
Bev (24) – Alena Bazalová / Anežka Rusevová
Fait (21) – Alžběta Vaculčiaková / Natálie Tichánková
Sarah (kolem 50) – Chantal Poullain / Gabriela Míčová
Rita (40) – Markéta Plánková / Petra Špindlerová
Gaby (33) – Klára Apolenářová / Daniela Choděrová

foto: Jan Zrzavý

Autor: Dave Simpson
Překlad: Dana Hábová
Režie: Petr Halberstadt
Dramaturgie: Jan Krupa
Asistent choreografie: Tereza Seidlová (Taneční studio Destiny Praha)
Choreografie: Hana Halberstadt
Hudba: Jan Zrzavý
Scéna a kostýmy: Jaroslav Milfajt
Výkonný producent: Radim Fiala

Divadlo Ungelt, Praha

4000 DNŮ
Drama napsané s anglickou lehkostí a humorem
Hra o nezbytnosti poslouchat sám sebe, a to i ve chvíli, kdy mám pocit, že sám sebe neslyším. Matka, syn
a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let. Každý z nich si to však pamatuje jinak. Do jaké míry
utváří paměť naši osobnost...?
„Možná by se mohlo kdekomu zdát, že tragikomedie pohrávající si s tématem ztráty paměti a možnosti začít
žít svůj život znovu a jinak, bude sklouzávat k melodramatičnosti. Té se však dramatik P. Quilter vyhnul a ani
v inscenaci nic takového k vidění není. Režisér se vyhýbá sentimentu, snaží se na situace nahlížet co nejpraktičtěji, čímž se mu o to více daří navodit pocit jejich autentičnosti. Tři vyrovnané herecké výkony H. Maciuchové,
P. Stacha a O. Nováka – jeho procítěný důraz na repliku „vybavuje se mi jen to hezké“ je pro mě vlastně klíčem
k celému příběhu... Silný divadelní zážitek.
			
Jiří Landa (80 %)
Poměrně neotřelý konfrontační duel síly a slabin mateřské a partnerské lásky. Křehkou intimitu příběhu účinně
podtrhuje výborná partneřina všech tří hereckých protagonistů, z nichž mě nejvíce zaujal maximálně soustředěný a v každé vteřině autentický Ondřej Novák. Ta pozvolná „inventura“ znovu nalézaných vzpomínek je
nenápadným, ale ve finále dostatečně katarzním otazníkem nad cestou k nepromarnění našich životů.		
							
Helena Grégrová (80 %)
Autor: Peter Quilter
Překlad: Marta Skarlandtová
Režie: Pavel Ondruch
Asistent režie: Marie Krbová
Výprava: Alena Schäferová
Hrají: Hana Maciuchová, Petr Stach, Ondřej Novák
foto: Jan Malíř

Městská divadla pražská – Divadlo Rokoko

ODDACÍ LIST
Originální rodinná komedie
V jedné izraelské rodině se provdává dcera, avšak konzervativní matka ženicha vyžaduje oddací list rodičů
nevěsty. Ten však kupodivu není k nalezení.
Řada komických situací s jemnou nadsázkou a chytrou ironií provokuje k zamyšlení: vzali bychom si svého
partnera i po dvaceti letech společného soužití?
Názory diváků Divadla Rokoko:
„Představení mne bavilo, bylo jako ze života, hlavně manželský pár J. Vlasáka a T. Medvecké – byli jedním
slovem dokonalí!“
„Odkoukáno ze života!“
„Představení Oddací list jsem viděla už podruhé a zase mě pobavilo. Paní Medvecká a pan Vlasák jsou zárukou
dobrého zážitku. Přijdu potřetí.“
Autor: Ephraim Kishon
Překlad: Eva M. Kavanová
Režie: Ondřej Zajíc
Hudba: Filip Nebřenský
Scéna a kostýmy: Adam Pitra
Hrají: Jan Vlasák, Taťjana Medvecká, Marika Procházková, Marcel Rošetzký, Jiří Hána / Tomáš Novotný, Radka Fidlerová

foto: Stanislav Honzík

Divadlo Na Jezerce, Praha

SHYLOCK
Monodrama
Kanadská hra mířící proti antisemitismu a přehnané politické korektnosti. Díky současnému dění u nás
i ve světě je mimořádně aktuální. Bohužel. A bytostně se nás všech dotýká.
Před diváky předstoupí s monologem ze Shakespearova Kupce benátského herec Jon v masce proslulého
Žida Shylocka. Když náhle přejde do civilního projevu, pochopíme, že jsme na bouřlivé besedě s diváky,
která následuje po posledním představení této hry na nejmenovaném divadelním festivalu, kde se měla
hrát ještě čtrnáct dní. Po vášnivých protestech, které inscenátory a hlavně Jona, představitele Shylocka,
obviňovaly z antisemitismu, ji však vedení festivalu ze strachu náhle stáhlo z repertoáru a její uvádění
předčasně ukončilo. Vzrušující hra s diváky se v určitých momentech stává drsnou obžalobou absolutizované korektnosti, která může páchat nedozírné škody nejen v oblasti umění.
Uvidíte strhující a nesmírně zábavnou hru s mimořádným hereckým výkonem Milana Kňažka, který
za tuto roli obdržel Cenu Thálie 2016.

foto: Ivan Kahún

Autor: Mark Leiren–Young
Překlad: Jitka Sloupová
(Překlad hry do českého jazyka byl iniciován Divadlem Na Jezerce.)
Citace ze Shakespeara přeložil: Martin Hilský
Režie: Radek Balaš
Hudba: Ondřej Brousek
Scéna a kostýmy: Jan Štěpánek
Produkce: Jan Hrušínský
Fonetická spolupráce: Dr. Zdena Palková
Asistentka režie: Veronika Zemánková

Hraje: Milan Kňažko

Klicperovo divadlo Hradec Králové

KATI

Nezvyklá detektivní komedie
„Nebuď hloupá. My nejsme nudný. Já mám hospodu a táta je vrchní kat. To není nudný, to je zajímavý.“
Detektivní komedie z hospody U Kata. Světová premiéra této nejnovější hry oblíbeného irského dramatika
Martina McDonagha proběhla v září 2015 v londýnském Royal Court Theatre. Od té doby získala řadu
významných ocenění, mimo jiné prestižní cenu Olivier Awards za nejlepší hru roku.
Bývalý mistr popravčí Harry si poté, co byl v roce 1965 v Anglii zrušen trest smrti, otevřel hospodu v Oldhamu. Tráví tak na stará kolena čas za výčepním pultem a vypráví svým štamgastům Billymu, Charliemu, nahluchlému Arthurovi a detektivovi v civilu, inspektoru Fryovi o zlatých starých časech. V lokále mu
vypomáhá jeho žena Alice a depresivní puberťácká dcera Shirley. A jako nejvyšší míra vzrušení v rámci
poklidného života na severozápadě Anglie se zdá být návštěva londýnského pisálka Clegga, který chce
s bývalým katem udělat rozhovor. Při něm narazí na Harryho věčné trauma, kterým není ani tak jeden
nejasný proces s velice jasným verdiktem, jako spíše vzájemná řevnivost s Harryho bývalým konkurentem
a kolegou, druhým anglickým katem Pierrepointem. Pak se ale na ospalém předměstí objeví tajemný mladík Mooney, Harryho dcera náhle podivně zmizí a přichází tedy čas vydat se po stopách spravedlnosti…
Klicperovo divadlo tímto nabízí další možnost poznat skvělý text jednoho z nejlepších dramatiků současnosti – pozoruhodnou hru s břitkými dialogy, napínavou zápletkou a nejen šibeničním humorem.
„Gilotina je rychlá, ale gilotina dělá svinčík a vymysleli ji Francouzi. Kdo je na to v Durhamu zvědavej?
Nikdo. A kdo bude ten svinčík potom uklízet? Všude se kutálej hlavy. Já to pak uklízet nebudu. Bachaři?
Už takhle maj moře práce, chudáci…“
Autor: Martin McDonagh
Překlad: Ondřej Pilný
Režie: Jan Frič
Dramaturgie: Jana Slouková

Scéna: Nikola Tempír
Kostýmy: Lenka Ovárková
Úvodní film: David Balda

Hrají: Jan Vápeník, Jiří Panzner, Vojtěch Dvořák, Natálie Řehořová, Zora Valchařová-Poulová, Jiří
Zapletal, Miroslav Zavičár, Lubor Novotný, Filip Richtermoc, Josef Čepelka, Jan Sklenář
Představení obsahuje vulgární slova, nevhodné do 14 let.

foto: Patrik Borecký

Městské divadlo Mladá Boleslav

CHAPLIN
Směšně neveselý a nevesele směšný příběh „krále komiků“.
Osud Charlese Spencera Chaplina by vydal na několik divadelních her.
Tak třeba jeho čtyři manželky by vydaly na slušnou tragikomedii. Jeho vztah k nemocné matce je jímavá
a citlivá balada. Jeho dar najít v každé lidské situaci humor je groteska grotesknější než jeho grotesky
filmové. Jeho posedlost filmem si nezadá s Mozartovou vášní k hudbě a jeho konflikt s americkou justicí by
byl výsostným politickým divadlem. Chaplinův život jakoby mapoval pohnuté osudy 20. století a člověk
si klade otázku:
„Co má dělat umělec v tomto přízemním světě?“, nebo lépe „Co má dělat člověk v odlidštěném světě?“
Autoři: Pavel Khek a Lenka Smrčková
Režie: Pavel Khek
Dramaturgie: Lenka Smrčková
Scéna: Michal Syrový
Kostýmy: Agnieszka Pátá-Oldak
Pohybová spolupráce: Vlasta Červ
Hrají: Matouš Ruml, Petr Prokeš, Lucie Matoušková, Hana Marie Maroušková, Aleš Petráš, Svatava
Milková, Petr Mikeska, Roman Teprt, Petr Bucháček, Karolina Frydecká, Tereza Rumlová, Barbora
Mudrová, Sandra Černodrinská, Nina Horáková, Máša Málková, Jana Bernášková

foto: Petr Veselý

DIVADLO A HUDBA
I tuto abonentní skupinu tvoří osm inscenací – jednou z nich bude činoherní kultovní francouzská komedie, další tituly nabídnou hudební revue o lásce, hudební komedii s písničkami z 60. let 20. století, hudebně-taneční projekt, variaci na život a dílo českého hudebního
skladatele, 3 hudební inscenace – o Karlu Krylovi a konci disentu v Čechách, o tom, že swing
je hudbou, ve které se nachází štěstí, a konečně by se už také měla uskutečnit z loňska
odložená inscenace Nefňuka, vyprávějící příběh postiženého chlapce.

leden 2018

MILUJU TĚ, ALE...
Divadlo Palace, Praha
únor 2018
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CHLAP NA ZABITÍ

Pantheon Production, Praha
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SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ
Studio Ypsilon, Praha

NA DRUHÉ KOLEJI 14:32
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Taneční soubor Hradišťan a kapela Umíme hrát

MDP – Divadlo ABC

aneb MORAVSKÝ KABARET

60 ´ s aneb ŠEDESÁTKY

The Tap Tap z. s.

NEFŇUKA

aneb
Podivuhodná dobrodružství Kristla Špána na souši i na moři
Jedná se o unikátní divadelní představení, které nenajdete nikde jinde na světě. V představení jsou
maximálně zapojeni herci a muzikanti s různými handicapy. Čtyři elektrické vozíky členů skupiny The Tap
Tap slouží jako motory k pohybům loutek a scénickým dějům. Právě způsob, jakým jsou kulisy a loutky
rozpohybovány, je světově unikátní.
Hra se zpěvy Nefňuka vznikla podle knihy Jesus Betz francouzských autorů Freda Bernarda a Francoise
Roca. Autorem scénáře je Jiří Ornest, který společně s Jakubem Macečkem hru i režíroval.
„O knížce Jesus Betz jsem se dozvěděl zhruba před 5 lety od skvělého herce a komika Tondy Novotného
a okamžitě mne zaujala. Příběh vypráví o klukovi s těžkým postižením, který je nesmírně odvážný, chytrý
a navíc krásně zpívá. Díky tomu překoná spoustu překážek a zažije spoustu dobrodružství. Nakonec
dosáhne velkého úspěchu, šťastně se zamiluje a stane se ředitelem vlastního cirkusu. Cílem představení
je ukázat, že opravdu prohrává jen ten, kdo všechno vzdává předem,“ říká Šimon Ornest, kapelník skupiny
The Tap Tap.
Na výrobě speciálních kulis a loutek spolupracovali „The Tap Tapáci“ s Východočeským divadlem Pardubice
a loutkářem Miroslavem Trejtnarem.
Scénář: Jiří Ornest, Jan Rybář, Šimon Ornest
podle knihy Freda Bernarda a Francoise Roca
Texty písní: Jiří Ornest
Hudba: Jarda Svoboda (Traband)
Režie: Jakub Maceček

Hudební režie: Šimon Ornest
Pohybová spolupráce: Hana Halberstadt
Scéna a loutky: Petr Matásek
Kostýmy: Tereza Vašíčková, Tereza Dvořáčková

foto: zdroj The Tap Tap

Hrají: Václav Vašák / Martin Sochor, Jiří Holzmann, Lenka Krupanská, Jana Augustinová, Šimon
Ornest, Ladislav Angelovič, Eliška Brtnická, Kristýna Žebrová
Živou muziku a drobnější role obstarají další členové kapely The Tap Tap

Východočeské divadlo Pardubice

HEJ, MISTŘE!
Variace na život a dílo českého hudebního skladatele J. J. Ryby
Osud hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby, skrývající ještě i dnes řadu tajemství, uchvátil režiséra
Michaela Taranta a dramaturgy Věru Maškovou a Zdeňka Janála natolik, že se vydali po jeho stopách, aby
se inspirovali jeho životem a dílem a vytvořili autorskou divadelní inscenaci – aby na pozadí dobových
i uměleckých souvislostí vyprávěli o životní pouti významného hudebního skladatele, a to především
prostřednictvím jevištních obrazů. A tyto scénické obrazy samozřejmě nevynechají ani hudební ukázky
samotných Rybových skladeb – jak za přítomnosti živých muzikantů, tak i s využitím sborových zpěvů.
Jedná se o první provedení této hry v ČR!
Ryba nebyl skladatelem jen jednoho díla – České mše vánoční – ale jeho dílo je bohaté ve velké šíři
instrumentální i tematické, je prodchnuté radostmi i smutky jako Rybův život sám. Inscenace Hej, Mistře!
se pokouší objevit nový pohled na osobnost Jakuba Jana Ryby – bez nánosů a klišé, které v minulosti
tohoto skladatele postihly.
Autorka: Věra Mašková
Režie: Michael Tarant j. h.
Dramaturgie: Zdeněk Janál
Korepetice: Pavel Horák j. h.
Scéna a kostýmy: Milan David j. h.

Námět a inscenační úprava: Michael Tarant a Zdeněk Janál
Hudební dramaturgie a hudební nastudování: Václav Trunec j. h.
Hudební spolupráce: Bohuslav Vítek j. h.
Pohybová spolupráce: Jiří Pokorný j. h.

Spoluúčinkuje komorní smyčcový orchestr Bona Nota a Dětský folklorní soubor Radost Pardubice
pod vedením Jitky Vítkové

foto: Jan Faukner

Hrají: Tomáš Lněnička, Jana Ondrušková, Václav Dušek, Jan Hyhlík, Josef Láska, Milan Němec, Dagmar Novotná, Zdeněk Rumpík, Romana Chvalová, Jiří Kalužný, Lída Vlášková, Alexandr Postler, Matěj Vaniš j.h., Martina Sikorová, Jindra Janoušková, Petra Janečková, Radek Žák, Ladislav Špiner,
Josef Pejchal, Petr Borovec, Jan Musil, Veronika Macková

Taneční soubor Hradišťan a kapela Umíme hrát

NA DRUHÉ KOLEJI 14:32
aneb MORAVSKÝ KABARET
Tanečně-hudební inscenace
Taneční soubor Hradišťan, vedený choreografkou Ladislavou Košíkovou, připravil spolu s kapelou (sami
si říkají „hudební banda“) UMÍME HRÁT, vedenou Jiřím Pospíchalem, další ze svých tanečně-hudebních
inscenací. Tentokrát se nese na první pohled v odlehčenějším duchu. Nebyl by to však Taneční soubor
Hradišťan, kdyby i tady citlivý divák nezahlédl hlubší kořeny, z nichž koncepce představení vychází.
První část večera je vlastně koncertem – je věnována koncertním miniaturám světových autorů, ve kterých se zaskví sólistické umění především vynikajícího houslisty Jiřího Pospíchala a jeho kapely.
V druhé části ojedinělého večera zazní bláznivý, divoký, humorný hudebně taneční spektákl s názvem
Na druhé koleji 14:32 aneb Moravský kabaret. Hudbu, inspirovanou lidovými motivy, která však
rozhodně není nějakým popisným „folkloristickým“ opusem, složil hudební skladatel Vlastimil Peška.
V originální choreografii Ladislavy Košíkové se publiku představí celý Taneční soubor Hradišťanu.
Tvůrci inscenace slibují, že půjde o nevšední večer s nevšední hudbou a humorem.
Námět: Ladislava Košíková a Jiří Pospíchal
Hudba a libreto: Vlastimil Peška
Choreografie: Ladislava Košíková

Režijní spolupráce: Vlastimil Peška
Hudební nastudování: Jiří Pospíchal
Kostýmy: Eva Jiřikovská

Účinkují: Taneční soubor Hradišťan a hudební banda Umíme hrát
foto: Martina Gogolová

Divadlo Palace, Praha

MILUJU TĚ, ALE...
Hudební revue o lásce

V dnešním divadelním světě, který si libuje v mamutích spektáklech a epických hudebních dramatech,
je MILUJU TĚ... vítaným návratem k téměř vyhynulému divadelnímu žánru: k hudební revue. Autoři dali
revue nový rozměr a zvou diváky na rozpustilou hudební jízdu čarovnou paletou moderních vztahů mezi
mužem a ženou. Čtyři dnešní mladí lidé se nervózně připravují na první schůzku, na které chtějí udělat
ten nejlepší dojem. A potom již sledujeme celou plejádu jednotlivců, kteří se seznámí a pokračují spolu
životem.
MILUJU TĚ... bylo poprvé uvedeno v roce 1995. Při jednom z prvních představení se jistá dáma v publiku
neudržela a vykřikla: „To je o mně!“ Od té chvíle bylo tvůrcům jasné, že mají v ruce hit. Hra MILUJU TĚ...
se od té doby stala nejdéle hranou komedií v historii „Off-Broadway“.
MILUJU TĚ... nemá příběhový děj. Jde o rychlý sled scének a hudebních čísel s jedním jediným tématem:
vztah muže a ženy. Od prvních žhavých schůzek a příprav na ně – přes budování vztahu – svatbu a manželství – problémy s tchyní a tchánem, problémy s dětmi – únavu ze stereotypu – až po vztahy v pozdním
věku. Obrovský úspěch této hudební komedie spočívá především v tom, že každý divák na celém světě už
některou ze situací, odehrávajících se na jevišti, osobně zažil. Nebo jí byl alespoň svědkem u svých přátel
či známých.
Zatímco první jednání této hudební revue si satiricky pohrává s problematikou svobodných mužů a žen
v dnešním světě, obrací druhé jednání svou pozornost k životu v manželství. Scénky plné břitkého humoru,
skvělá muzika a laskavá nostalgie glosují nikdy nekončící zápas mezi oběma pohlavími. Autoři sami
s obdivuhodným smyslem pro přesné dávkování humoru a satiry vytvořili komedii, která je úžasně vtipná
a přitom velice lidská. Sami o tom říkají ve své poznámce, či návodu, jak hru inscenovat: „Ta hra je především hudební komedií. Čím vtipnější ji uděláte, tím lépe. Ale musí být také laskavá.“
Autoři: Joe DiPietro a Jimmy Roberts
Překlad: Adam Novák
Režie: Antonín Procházka

Choreografie: Pavel Strouhal
Kostýmy: Miroslav Král

Hrají: Daniela Šinkorová / Tereza Kostková, Kateřina Šildová, Lumír Olšovský, Roman Vojtek, Petr
Vondráček, Anna Romanovská Fliegerová / Petra Suková

foto: Tomáš Třeštík

Švandovo divadlo Na Smíchově, Praha

ZEMĚ LHOSTEJNOST
Konec disentu v Čechách aneb Krylova kocovina ze sametu!
Karel Kryl jako písničkář s výjimečným básnickým talentem, ale hlavně jako vizionář a prorok, jehož skeptické názory publikum v porevolučním nadšení najednou nechtělo slyšet.
Země Lhostejnost vychází ze stejnojmenné knihy porevolučních esejů. Je to představení s rytmickými
voicebandy a třemi kytarami. Představení, ve kterém každý z šesti herců je Karlem Krylem, překvapí rovněž
nečekanou scénografií.
Země Lhostejnost tak poutavě přibližuje nejen jeden mimořádný lidský osud, ale i nedávnou historii.

foto: Michal Hančovský

Hrají: Klára Cibulková, Miroslav Hruška, Jan Holík, Týna Průchová, Andrea Buršová, Tomáš Červinek

„Země Lhostejnost je inspirována stejnojmennou Krylovou knihou porevolučních esejí. Jedná se o jakousi
mozaiku, či doslova patchwork nejrůznějších odkazů, citátů z Krylova života a díla publicistického i písničkového. Jeho písně však nechávají tvůrci zaznít v originále jen sporadicky, jinak jsou (někdy k nelibosti diváků)
interpretovány nejrůzněji – ať už avantgardně voice-bandovým způsobem, či jako písnička od táboráku.
Všichni na scéně se tak trochu stávají Krylem i jeho oponenty. V tomto ohledu je pozoruhodná konfrontace
zpěváka jako normálního pochybujícího a chybujícího člověka a jako idolu, symbolu odboje spojeného s léty
totality. Zároveň, tak trochu s nadsázkou a trochu smutně, se ukazuje, že v myslích lidí se Kryl stal čímsi úplně
jiným, než byl ve skutečnosti. Je – a asi nejen u nás – běžné, že si lidé na své idoly nalepí vlastní naděje, a poté
je vlastně trestají za svá zklamání. Představení, v němž je nakonec postava tohoto lidového barda navlečena
do příliš těsného sametového oblečku a pohřbena v srdíčkovém narůžovělém sarkofágu nikoli nepodobnému
„svíčkovému artefaktu na počest Václava Havla“, může někoho pobouřit či rozladit, neboť představy o Krylovi
a vzpomínky spojené s jeho písničkami máme každý jiné. Pro mě však toto představení přineslo esenci české
povahy, ukázku toho, že kousek Kryla je v každém z nás. I s tím sentimentem, zbrklostí, sociálním cítěním, ale
i velkým ublíženým egem.“
Jana Soprová
								
Scénář: Dodo Gombár, Libor Vodička
Dramaturgie: Lucie Kolouchová
Výběr hudby a režie: Dodo Gombár

Asistent režie: Petra Štanclová
Scéna a kostýmy: Eva Jiřikovská

Pantheon Production, Praha

CHLAP NA ZABITÍ
Kultovní francouzská komedie
„Tady by se krásně vraždilo, kdyby se vedle nesebevraždilo.“
Do hotelu v nejmenovaném provinčním městě vchází muž. Má svěšená ramena, vyhaslý pohled. Muž
se hroutí na postel. Právě teď ztratil poslední naději, že získá zpět nevěrnou manželku. Jenomže v ten
okamžik ve vedlejším pokoji vrznou dveře a vstoupí Osud. A spolu s ním vstoupí i smích a z očekávaného
dramatu se rázem stane komedie. Komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha. Když
se setká nekompromisní zabiják s nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu, může to
na první pohled vypadat jako snadná práce. Opak je však pravdou. Zabijákovu precizně připravenou akci
začne narušovat soused z vedlejšího hotelového pokoje François Pignon. Asi není nutné příliš představovat legendárního hrdinu francouzské komedie Françoise Pignona. Jeden z nejpopulárnějších světových
scénaristů Francis Veber dokázal vytvořit svérázný lidský archetyp, ve kterém následně excelovali Pierre
Richard, Jacques Brel či Jacques Villeret.
A právě François Pignon se vrací na česká jeviště ve slavné hře Chlap na zabití, dokonce třikrát zfilmované.
A jak již je u Vebera zvykem, je to komedie doslova nabitá slovním a situačním humorem.
Autor: Francis Veber
Překlad: Jiří Žák
Režie: Jakub Nvota
Hudba: Kamil Mikulčík
Kostýmy: Martina Thótová
Scénografie: Matěj Sýkora
Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Michal Slaný, Alžběta Stanková, Jaroslav Šmíd, Milan Šimáček
foto: Pantheon Production

Studio Ypsilon, Praha

SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ
Swing je muzika, v níž se žije štěstí
Swing je vynikající muzika, která přináší oživující a omlazující zážitek. Pro mladé je objevem a trendem,
pro starší nestárnoucí záležitostí - zkrátka swing. Swing je svižnou harmonií pro život, poskytuje uvolnění
a potěšení přinášející nadhled a štěstí. Swing chytne za srdce a hýbá tělem.
„Celkově je to ovšem příjemná podívaná a poslouchaná. Z mladších z mého pohledu nejlépe pohybově cítí
swing Jiřina Vacková jako drsná majitelka jazzového baru. Zajímavou image, využívající statusu hvězdy,
prezentuje Markéta Plánková vedle decentně elegantního Sinatry Jiřího Štědroně. Kamila Kikinčuková jako
naivní blbá blondýna má dobře našlápnuto. Její hlas zní docela prvorepublikově. Z mužského souboru nejvíce
zaujal dnes téměř nejdéle sloužící člen Ypsilonky Jan Jiráň se svým vzhledem bohémského profesora a zvláštním pojetím swingu na pomezí folku a klasiky.“
Jana Soprová, Český rozhlas Vltava - Mozaika
		
Autor a režie: Jan Schmid
Hudba, hudební adaptace a nastudování: Miroslav Kořínek, Jan Jiráň, Martin Bohadlo a Dominik Renč
Odborná spolupráce: Luboš (Bob) Zajíček
Pohybová spolupráce: Karel Basák
Obrazová spolupráce: Aleš Kisil
Choreografická spolupráce: Ivana Hannichová
Dramaturgie: Aleš Benda a Jaroslav Etlík
Výprava: Jaroslav Malina

foto: Jan Černoch

Hrají, zpívají a tančí: Martin Bohadlo, Mikuláš Čížek, Martin Janouš, Jan Jiráň, Kamila Kikinčuková,
Paulína Labudová / Jana Šteflíčková, Markéta Častvaj Plánková, Dominik Renč, Renata Rychlá,
Barbora Skočdopolová, Jiří Štědroň, Daniel Šváb, Jiřina Vacková, Jan Noha, Jan Večeřa, P. Hasman
a hosté (střídají se například Jiří Korn, Jitka Vrbová, Jitka Zelenková a další)

Městská divadla pražská – Divadlo ABC

60 ´ s aneb ŠEDESÁTKY
Hudební komedie
Autorský projekt Jiřího Janků a Petra Svojtky připomene nadějnou dobu 60. let 20. století – převratný čas,
kdy se ve světě i u nás dostávala ke slovu první poválečná generace, dobu hravosti a rozkvětu kultury,
dobu prvního tání. Prostřednictvím hudební komedie s písničkami z 60. let zavzpomínáme na éru, kdy
se zdálo všechno možné a slova jako pravda a láska ještě nebyla vulgárními výrazy.
Autoři: Jiří Janků, Petr Svojtka
Dramaturg: Jiří Janků
Režie: Petr Svojtka
Aranže, hudební nastudování: Jiří Janouch
Korepetice: Petr Wajsar
Choreografie: Martin Pacek
Scéna: Jaroslav Milfajt
Kostýmy: Kateřina Hájková
Hrají: Hanuš Bor, Veronika Gajerová, Lucie Pernetová, Radim Kalvoda, Vasil Fridrich, Pavel Juřica,
Nina Horáková, Zbigniew Kalina, Roman Říčař, Evellyn Pacoláková, Veronika Janků

foto: Michael Tomeš
Fotografie z první čtené zkoušky inscenace Šedesátky

DELIKATESY
Delikatesy jsou součástí nabídky předplatného od samotného začátku Uffa. V příští sezoně
nabídnou tři úžasná taneční představení, z toho bude jedno zahraniční a pro nás vlastně
svým provedením exotické – budou to hosté z Izraele. Dále to bude pantomima – to nejlepší z tvorby Radima Vizváryho, který byl za toto představení oceněn Cenou Thálie 2016.
A nebudou opět chybět ani dvě zahraniční novocirkusová představení.

říjen 2017
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Radim Vizváry

únor 2018

THE ARTIST

Thomas Monckton (Nový Zéland)

listopad 2017

březen 2018
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Short Round Productions (USA)

RABIA

FILAMENT

Radim Vizváry

SÓLO
Best of...
Radim Vizváry - mim, performer, režisér, pedagog a choreograf. A také čerstvý držitel Ceny Thálie 2016
v kategorii Balet, pantomima a jiný tanečně dramatický žánr.
Inscenace SÓLO nabízí TO NEJLEPŠÍ z jeho pantomimické tvorby. Od klasické pantomimy k butó, od
fyzické komedie až po současné mimické divadlo. Jeho pantomima je moderní, čistá a aktuální. A i když
se nechává ovlivňovat jinými styly, nakonec se vždy vydává vlastní cestou. Radim Vizváry vám představí
klasická i současná, poetická i komická díla. Smát se i brečet pak můžete bez jediného Radimova slova
– k jeho umění totiž nejsou potřeba. Vyjádření je čistě tělesné a pojí pohybovou virtuozitu s herectvím.
Zkrátka uvidíte, co dnes znamená pantomima.
Radim Vizváry patří mezi jedny z nejvýraznějších mezinárodně uznávaných osobností současného nonverbálního divadla v Evropě. Je absolventem Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, kde dosáhl nejvyššího vzdělání, titul Ph.D. Radim Vizváry má za sebou více než sto představení jako autor, interpret, režisér,
dramaturg a choreograf. Svou uměleckou práci představil už téměř v celé Evropě, v USA, Asii a Africe. Je
spoluzakladatel mezinárodně úspěšného divadelního souboru Tantehorse, šéfem domácí umělecké skupiny Mime Prague, kmenovým režisérem souboru Tichá Opera, spolupracuje také s Národním divadlem
v Praze. Jeho umělecký záběr obsahuje specializaci vlastní metodiky tělesného mimu a rozvíjí ji do současné podoby. Řeší problematiku nonverbálního divadla, a to ve sféře tvůrčí, pedagogické a teoretické.
Vyučoval na katedře pantomimy HAMU a v Cirqueonu. Vede workshopy v zahraničí na prestižních školách
a festivalech, Českou republiku zastupuje jako umělecký vedoucí projektu Evropské unie Undercreative
Network. Je uměleckým šéfem a dramaturgem festivalů MIME FEST (Polička, Praha) a Komedianti v ulicích
(Tábor). Jako herec ztvárnil role ve filmech JSEM BRÁNA a KLAUNI. Od roku 2014 se stal členem významných osobností Oxford Encyklopedia. V roce 2014 byl nominován na cenu Divadelních novin za námět,
choreografii a účinkování v inscenaci UTER QUE. Vizváry je držitelem polské ceny Perla (2011) za herecký
výkon v inscenaci LORCA a mnoha dalších ocenění v EU a USA.

foto: David Konečný

Koncept, režie a hraje: Radim Vizváry
Výprava: Hugo Čačko
Light design: Karlos Šimek, Hugo Hejzlar
Produkce: Jakub Urban
Booking, PR: Ilona Hájková

BURKI & COM

DIVOČINA, MARNIVOST PTAČÍCH PER
Autorské představení – pohybová vizualizace
„Sameček rajky překrásné buduje ve vysokých korunách stromů z větviček i vlastního peří drobný
palác, před kterým pak tančí se zdviženými křídly. Jeho pestře zbarvená pírka slouží bojovníkům enga
ke zdobení klobouků z vlastních vlasů. Díváme se do údolí, které dosud nikdo nespatřil. Divočina, která
se před námi otevřela, je obrazem našeho vlastního nitra. Nevyzpytatelná, bez jasných kontur a cest
a zcela lhostejná k tématu a smyslu, který jsme si určili.“
Taneční představení DIVOČINA, MARNIVOST PTAČÍCH PER je groteskní esejí o kráse i záludnosti přírody
v nás, o chybějících hrdinech a narcismu, o boji o přežití i vnitrodruhové agresi, které nás ženou vpřed
v podobě osobních ambic a podmíněných snů o štěstí. Pohybovou vizualizací čisté krásy základních reflexů,
motivačních pochodů a intuitivních jednání napříč biologickými druhy nás Jana Burkiewiczová přivádí
v rychlém sledu situací, textů a obrazů do ráje, kde je tanec tichem, křikem, rozkoší i předzvěstí smrti.
Libreto, režie, choreografie: Jana Burkiewiczová
Hudba: Sára Vondrášková (Never Sol)
Scénografie: Veronika Jiroušková
Kostýmy: Veronika Jiroušková, Milina Havrlantová
Světelný design: Martin Špetlík
Produkce: Zuzana Skulová
Tanečníci: Linda Caridad Fernandez Saez, Simona Machovičová, Edita Antalová, Jindřich Panský,
Matyáš Ramba, Jakub Sedláček

foto: KIVA

Orly Portal´s Dance Company (Izrael)

RABIA

Taneční představení
Představení je inspirováno ženskou duchovní vůdkyní cesty „Sufi“ z 8. století, Rabií al-Adawiyya al-Qaysiyya, známou také jako ‚Básnířka lásky‘, která praktikovala víru „Božské lásky“. Po mnoho let putovala a učila
lásce, soucitu a prostému způsobu života. Slovo „Rabia“ znamená v arabštině „pramen“. Rabia al-Adawiyya
byla ve své víře a praxi pramenem učení „Sufi“. To ona vytvořila prostor, který o 400 let později obsadila
Rumi.
Když byla Rabia ještě mladá dívka, byla prodána do otroctví. Říká se, že její pán jednoho rána pozoroval,
jak se modlí ve svém pokoji. Byl natolik zasažen intenzitou její modlitby, že už dívku nechtěl nadále vlastnit a udělil jí bez vykoupení svobodu (nebude a nemůže přece vlastnit něco, co patří Bohu!).
Jednou byla viděna, jak smutně kráčí s hořící pochodní v pravé ruce a kbelíkem vody v levé ruce. Na otázku, co to dělá, odpověděla: „Jdu vypálit nebe a uhasit plameny pekla.“
Rabia byla zvláštní žena. Byla duchovní vůdkyní v době, kdy hlas žen neměl žádnou váhu, a celý její život
symbolizuje cestu ženy za svobodou – jak duchovní, tak i cestu feministického sebevyjádření. Její akce
a slova vyjadřovala neustálé odhodlání a odvahu.
To všechno bylo inspirací pro toto představení, které se skládá ze dvou částí.
První část představuje dvě roviny lásky:
- duchovní rovina lásky – Rumi,
- folklórní rovina lásky – „Katalu Talu“ – Poděkování lásce.
Druhá část představení vznikla jako oslava lásky – Blaženost lásky – „Ozvěny pramenů“.
Choreografie: Orly Portal
Hudba: Shaharm Nazeri & Hafez Nazeri, Farid El Atrache, Laya Project
Kostýmy: Rakefet Levy
Světla: Tamar Orr
Tanečnice: Shlomit Yosef, Maya Bitan, Ella Greenbaum, Inbal Amar, Yael Mavor, Roni Shachar, Liat
Yifrach, Yael Levi, Orly Portal

foto: Eyal Hirsch

Circo Aereo & Thomas Monckton (Nový Zéland)

THE ARTIST (Umělec)
Novocirkusové představení

Umělec přichází do svého ateliéru, aby pracoval na novém uměleckém díle, a čeká na inspiraci. Ta nakonec
přichází, ale věci nepostupují zdaleka tak, jak by si významný umělec přál. Každý den je naplněn problémy,
a to až do chvíle, kdy se nevyhnutelně ocitá uprostřed naprostého chaosu, jenž vede k závěru plnému
barevné senzace.
Představení THE ARTIST navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci Circo Aereo s Thomasem Moncktonem. Jejich představení PIANISTA se stalo hitem u diváků i u kritiky po celém světě. Od roku 2013 mělo již
téměř 300 repríz ve Skandinávii, Kanadě, Francii, Velké Británii, Nizozemí, Austrálii, Rusku, Česku, USA a na
Novém Zélandu... PIANISTA byl roku 2014 nominován na cenu za nejlepší výkon na Edinburgh Fringe Festivalu. THE ARTIST vznikl (stejně jako PIANISTA) ze spolupráce cirkusového umělce Sanna Silvennoinena,
choreografa a režiséra (Circo Aereo), a mezinárodně uznávaného cirkusového umělce Thomase Moncktona
z Nového Zélandu.
Vhodné pro děti od 5 let.
“Dovednosti Thomase Moncktona jsou úžasné a jeho akrobacie s lustrem je neuvěřitelná.”
		

Turun Sanomat

“Kromě jemné mimiky se výkon Moncktona posunuje až do fyzické komedie, která se občas promění na čirou
akrobacii.” 							
Hämeen Sanomat
“Thomas Monckton je umělec k pohledání. Jeho představení jsou pastvou pro oči, která mě vždy znovu
a znovu dokáže pohltit.”
Theatreview New Zealand
Scénář: Thomas Monckton & Sanna Silvennoinen
Režie: Sanna Silvennoinen
Osvětlení: Juho Rahijärvi
Zvuk: Tuomas Norvio
foto: Juho Rahijärvi

Účinkující - Umělec: Thomas Monckton

Kostýmy: Kati Mantere
Poradce: Eveliina Hämäläinen
Produkce: Circo Aereo, Ateneum hala,
Helsinki Festival

VerTeDance

FLOW
Taneční představení
Hodinový kurz základních technik štěstí pro čtyři tanečníky a jednu skladatelku.
Minulost je jen příběh v naší hlavě. Budoucnost tvoří iluze. Jen přítomnost nezná čas. Ani formu. Ani
potřeby.
„Vyprázdni svou mysl, buď beztvárný. Bez tvaru, jako voda. Když dáš vodu do hrníčku, stane se hrníčkem.
Když dáš vodu do láhve, stane se láhví. Dáš ji do čajové konvice a stane se tou konvicí.
A teď – voda může plynout nebo může drtit. Buď vodou, můj příteli.“
Bruce Lee
VerTeDance / Beata Hlavenková / Jiří Havelka
Režie: Jiří Havelka
Scéna: Dragan Stojčevski
Hudba živě: Beata Hlavenková
Světelný design: Katarína Ďuricová
Projekce: Martin Bražina
Tanečníci: Veronika Knytlová, Martina Hajdyla Lacová, Helena Arenbergerová, Jaro Ondruš

foto: Linda Průšová

Short Round Productions (USA)

FILAMENT
Novocirkusové představení
Inspirováno filmem pro mladé z 80. let. Filament nabízí několik mladých postav a jejich příběhy spojené
s dospíváním. Jedná se o nový přístup k vyprávění příběhu, jenž kombinuje úžasné cirkusové dovednosti
s láskou, sebeobjevováním, přijetím a zradou. Divák je do příběhu vtažen intenzivním působením kombinace oslnivých světel a nakažlivého soundtracku. Tvůrce Joseph Pinzon, sám špičkový akrobat a umělec, jenž působil například v Cirque Eloize, přináší spolu s performery světové úrovně nový, svěží pohled
na akrobatické divadlo.
Autor a režie: Joseph Pinzon
Asistentky: Tanya Burka, Teri Gamble, Lena Ries
Světelný design a technická režie: Brian Kim
Choreografie: Paul McGill
Hudba: Christopher Given Harrison
Kostýmy: Malia Miyashiro-Harmon
Producenti: Peter Brix, Meaghan Wegg, Tim Buckely, Mark Pinzon, Anadel Pinzon
Výkonní producenti: Anastacio a Delinia Pinzon, Irene Santos, Thayr Harris
Účinkují: Tom Ball, Bertan Canbeldek, Nick van der Heyden, Leilani Franco, Anna Kichtechenko,
Thula Moon Martin, Julian Schulz, Masha Terentieva

foto: Miloš Šálek

PRODEJ ABONENTEK

na sezonu 2017-18

UFFO opět nabízí systém prodeje, který se v předešlých letech osvědčil a který je pro držitele abonentek vlastně velice jednoduchý a pohodlný.
Stávající předplatitelé si mohou rezervovat místa ve stejné předplatitelské skupině, jakou měli
v sezoně 2016-17, a to buď vyplněním přihlášky přímo v Inforecepci UFFO, nebo zasláním přihlášky
na e-mailovou adresu rygrova@uffo.cz. Do e-mailu je potřeba uvést VŠECHNY tyto údaje: jméno
a příjmení abonenta, abonentní skupinu (ČD A, ČD B, DH nebo D), čísla řady a sedadel, která měl
abonent v sezoně 2016-17, a požadovaný počet – kolik míst chce abonent rezervovat pro sezonu
2017-18.
Možnost takto si rezervovat místa mají předplatitelé 18. 4. – 18. 5. 2017. Na pozdější požadavky a na neúplné přihlášky nebude brán zřetel. Po tomto termínu rozdělíme postupně místa
ve všech čtyřech abonentních skupinách. Budeme se snažit předplatitelům rezervovat i stejná místa
v hledišti, nemůžeme je však zaručit. Těm, kdo uvedli svou mailovou adresu, zašleme do konce května
zprávu o tom, která místa mají rezervovaná na další sezonu.
Stávající předplatitelé, kteří si takto rezervovali místa předem, mají pak na zakoupení rezervovaných abonentek v Inforecepci UFFO 1 měsíc, a to 19. 6. – 19. 7. 2017.
Předplatitelé – pokud si v uvedeném termínu nové abonentky nevyzvednete, Vaše rezervace se ruší!
Další zájemci o předplatné a také stávající předplatitelé, kteří nevyužili možnosti předem
si místa rezervovat, si mohou zakoupit abonentky na novou sezonu v Inforecepci UFFO od
12. června do 31. července 2017.
Inforecepce UFFO je pro Vás k dispozici:
v červnu: pondělí – sobota od 8 do 19:30 hodin
v červenci: pondělí – pátek od 9:30 do 17 hodin

POČET PŘEDSTAVENÍ

UFFO – SCT nabízí pro sezonu 2017-18 divadelní předplatné ve čtyřech skupinách:

A/ Činoherní divadlo A
B/ Činoherní divadlo B

C/ Divadlo a hudba
D/ Delikatesy

Skupiny A, B, C zahrnují po 8 inscenacích, skupinu D tvoří 6 představení.

Změna programu i termínů vyhrazena!

CENY PŘEDPLATNÉHO A SLEVY

Ceny předplatného pro skupiny A, B, C:
2.840 Kč = abonentka v 1. sekci
(tj. sedadlo v 1. – 8. řadě v přízemí)
2.640 Kč = abonentka v 2. sekci
(tj. sedadlo v 9. – 12. řadě v přízemí a sedadla 6. – 29. v 1. řadě na balkoně)
2.440 Kč = abonentka v 3. sekci
(tj. sedadlo ve 2. – 3. řadě na balkoně a zbývající sedadla v 1. řadě na balkoně)
Ceny předplatného pro skupinu D:
2.130 Kč = abonentka v 1. sekci (tj. sedadlo v 1. – 8. řadě v přízemí)
1.980 Kč = abonentka v 2. sekci (tj. sedadlo v 9. – 12. řadě v přízemí)
Ve skupině Delikatesy mají studenti slevu 30 %
Cena abonentky ve skupině D je tedy pro studenta v 1. sekci 1.490 Kč, v 2. sekci 1.390 Kč.
Ve všech abonentních skupinách je poskytována sleva 50 % osobám na invalidním vozíku
a sleva 30 % jejich doprovodu. (Kapacita invalidních míst je omezena)
1.220 Kč = cena abonentky pro osobu na invalidním vozíku ve skupinách A, B, C
1.708 Kč = cena abonentky pro doprovod osoby na inv. vozíku ve skupinách A, B, C
915 Kč = cena abonentky pro osobu na invalidním vozíku ve skupině D
1.280 Kč = cena abonentky pro doprovod osoby na inv. vozíku ve skupině D

Kromě divadelního předplatného nabízí UFFO další divadelní představení také v rámci

RODINNÝCH UFFOKOUSKŮ.

Hlavní partner:

Jak samotný název napovídá, jedná se o rodinná představení, tedy pořady vhodné pro
děti malé i větší, mládež, rodiče, prarodiče...
Konají se v Uffu v nedělních termínech, v odpoledních či podvečerních časech.
Na podzim 2017 se můžete těšit např. na tyto tituly:

CESTA DO STŘEDU ZEMĚ

(Sopouchem Milešovky)

Divadlo Alfa Plzeň
Na motivy Julesa Verna, Karla Zemana, Tomáše Procházky a Roberta Smolíka.
Neuvěřitelná pouť čtyř plzeňských skautů po cestách téměř zapomenutých.

BYLA CESTA BYLA UŠLAPANÁ...
Divadlo Studna
Lidový příběh o narození Ježíška.

BRUNCVÍK A LEV
Divadlo Minor
Hrdinský středověký příběh.

ČECHY LEŽÍ U MOŘE

Naivní divadlo Liberec
Zavřete oči... Slyšíte jak šumí? Inscenace plná mořské vody a současné poezie pro děti.

SÓLO MATCHES

Studio Damúza
Autorské loutkové představení scénografky Zuzany Vítkové inspirované světem starých
zápalek.

Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas
náměstí Republiky 999, 541 01 Trutnov
Inforecepce UFFO
telefon: +420 499 300 999
e-mail: info@uffo.cz
www.uffo.cz

