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kontakty
DILIA, divadelní a literární agentura
obãanské sdruÏení
Krátkého 1
190 03 Praha 9 – Vysoãany

AGENTURA

a

d

JUDr. Jiﬁí Srstka
tel.: 283 893 603

agentáÏ
PhDr. Alexander Jerie
tel.: 266 199 861

sektretariát ﬁeditele
Eva Kraupnerová
tel.: 283 893 603
fax: 283 893 599

agentáÏ a distribuce textÛ
PhDr. Jana Klime‰ová
tel.: 266 199 837

m

referenti pro tuzemsko
tel.: 266 199 826
referenti pro zahraniãí
tel.: 266 199 833

l

Mediální oddûlení
vedoucí oddûlení
Jiﬁina Koudeláková
tel.: 266 199 816
tel.: 283 892 691
fax: 283 891 588

Divadelní oddûlení
vedoucí oddûlení
Vûra Zárubová
tel.: 266 199 830
fax: 283 890 597

vedoucí oddûlení
Mgr. Luká‰ Matásek
tel. a fax: 266 199 823

¤EDITEL

Ústﬁedna: 283 891 587
Záznamník
(24 hodin dennû): 283 893 603
Linka pro volání z mobilu: 606 614 658

AgentáÏní oddûlení

h

Literární oddûlení
vedoucí oddûlení
ak. mal. Berenika Ovãáãková
tel. a fax: 283 890 598
Hudební oddûlení
vedoucí oddûlení
Mgr. Matûj Doãekal
tel. a fax: 283 893 709
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kontakty
KOLEKTIVNÍ SPRÁVA AUTORSK¯CH PRÁV

EKONOMICKÉ ODDùLENÍ

PRÁVNÍ ODDùLENÍ

ﬁeditelka kolektivní správy
Mgr. Jitka Mekle‰ová
tel.: 266 199 844
fax: 283 893 599

hlavní ekonom
Anna Tichá
tel.: 266 199 818

vedoucí oddûlení
Mgr. Martin ·tencel
tel.: 266 199 817

vedoucí honoráﬁové úãtárny
Václava Kaplanová
tel.: 266 199 821

Podrobné ãlenûní jednotliv˘ch oddûlení vãetnû seznamu zamûstnancÛ
a jejich kompetencí naleznete na www.dilia.cz
E-mailové adresy zamûstnancÛ DILIA jsou ve formátu prijmeni@dilia.cz
Na webové stránce WWW.DILIA.CZ naleznete kromû kontaktních údajÛ
popisy ãinností jednotliv˘ch oddûlení, novinky, informace pro autory i uÏivatele,
formuláﬁe ke staÏení, synopse her a mnoho dal‰ích dÛleÏit˘ch údajÛ.

Kudy k nám:
Metrem B na stanici „Vysoãanská“, poté
cca 3 min. smûrem za âSOB (platí pro oba
v˘chody z metra). U stanice metra jsou
zastávky mnoha autobusÛ a tramvají. V pﬁízemí na‰í budovy se nachází restaurace
LYRA, na budovû je velk˘ nápis DILIA.
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premiéry a uÏití dûl
divadlo
âERVEN
• 3. 6. 2004
Divadlo Pﬁíbram – Velká scéna
William Shakespeare:
MNOHO POVYKU PRO NIC
hudba: Milan Svoboda
• 5. 6. 2004
Divadlo J. K. Tyla – PlzeÀ – Velké divadlo
Antonín Dvoﬁák: âERT A KÁâA
libreto: Adolf Wenig
Mûstské divadlo Zlín – Studio Z
Akram Stanûk:
O T¤ECH MAL¯CH PRASÁTKÁCH
hudba: Marek Blatn˘ jh.
• 8. 6. 2004
Divadlo Dagmar – Karlovy Vary
– Komorní scéna U
Ivan Bunin: MEZI âTY¤MI STùNAMI
– první provedení
pﬁeklad: Jan Zábrana

V˘bûr z divadelních premiér námi zastupovan˘ch
autorÛ. Vybrané premiéry nejsou kompletním
pﬁehledem. Zastupovaní autoﬁi jsou zv˘raznûni.

• 11. 6. 2004
Divadlo F. X. ·aldy – Liberec
Henry Fielding – Pavel Palou‰:
TOM JONES

Hans Christian Andersen – Karol Suszka:
KRÓLOWA ÂNIEGU (Snûhová královna)
pﬁeklad: Stefania Beylin,
hudba: Leszek Wronka

Mûstské divadlo Mladá Boleslav
– Velká scéna
Vladislav Vanãura: JOSEFINA
úprava: Mojmír Weimann

V˘chodoãeské divadlo – Pardubice
– Nádvoﬁí hradu Kunûtická Hora
Alexander Dumas – Roger Planchon –
Claude Lochy: T¤I MU·KET¯¤I
pﬁeklad: Milena a Josef Tomá‰kovi,
hudba: Petr Malásek

• 12. 6. 2004
Stﬁedoãeské divadlo – Kladno
– zámecká zahrada
Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNÒ
pﬁeklad: Jaroslav Pokorn˘

Národní divadlo – Praha
– na piazzetû u ND
Viliam Klimáãek: HYPERMARKET
– svûtová premiéra

Národní divadlo moravskoslezské
– Ostrava – Divadlo Antonína Dvoﬁáka
Leo‰ Janáãek: JEJÍ PASTORKY≈A
libreto: Gabriela Preissová,
choreografie: Igor Vejsada

• 17. 6. 2004
Národní divadlo – Praha
Ladislav StroupeÏnick˘: NA·I FURIANTI
hudba: Petr Hromádka

• 13. 6. 2004
Tû‰ínské divadlo – âesk˘ Tû‰ín
– Polská scéna

Divadlo Spejbla a Hurvínka – Praha
Helena ·táchová – Du‰an Soták – Milo‰
Haken: HURVÍNEK A KOUZELNÍK – první
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provedení
hudba: Milan Dvoﬁák
• 18. 6. 2004
Moravské divadlo – Olomouc
– Velké divadlo
Antonín Dvoﬁák: RUSALKA
libreto: Jaroslav Kvapil, choreografie:
Robert Balogh jh.
• 19. 6. 2004
Komorní scéna Aréna – Ostrava
Tadeusz Slobodzianek: MERLIN – JIN¯
P¤ÍBùH – ãeská premiéra
pﬁeklad: Pavel Peã
Divadlo J. K. Tyla – PlzeÀ
– Komorní divadlo
Pavel Kohout: ARTHUROVO BOLERO
– první provedení
Mûstské divadlo Zlín – Velk˘ sál
Joseph Stein – Sheldon Harnick – Jerry
Bock: ·UMA¤ NA ST¤E·E
pﬁeklad: Pavel ·rut

• 25. 6. 2004
âinoherní klub o.p.s. – Praha – Miniklub
Harold Pinter: SPRÁVCE
pﬁeklad: Milan Luke‰

• 15. 7. 2004
Studio DVA – Praha – ·vandovo divadlo
Joe Orton: NÁV·TùVA PANA SLOANA
pﬁeklad: Eva Marxová

• 26. 6. 2004
Mûstské divadlo v Mostû – Most
Vlastimil Novák: ALCHYMISTA
– první provedení

ZÁ¤Í Z Á ¤ Í
• 4. 9. 2004
Horácké divadlo – Jihlava
Franti‰ek Hrubín: KRÁSKA A ZVÍ¤E

• 29. 6. 2004
Pidivadlo – Praha
William Shakespeare:
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
pﬁeklad: Martin Hilsk˘,
úprava Michal Lang

Moravské divadlo – Olomouc
– Velké divadlo
Jan Jílek: O MùSÍâNÍKU, SLUNEâNÍKU
A VùTRNÍKU

âERVENCEC
âERVENEC

Divadlo ·umperk, s.r.o.
Vladimír Volf – Jiﬁí Koneãn˘:
T¤I ZLATÉ VLASY DùDA V·EVùDA

• 1. 7. 2004
Národní divadlo moravskoslezské
– Ostrava – Hukvaldy
Emil Franti‰ek Burian: OPERA Z POUTI
choreografie: Igor Vejsada

• 7. 9. 2004
Slezské divadlo – Opava
Gabriela Preissová: JEJÍ PASTORKY≈A
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premiéry a uÏití dûl
• 9. 9. 2004
Divadlo Na Fidlovaãce – Praha
Carlo Goldoni: POPRASK NA LAGUNù
pﬁeklad: Jaroslav Pokorn˘
• 11. 9. 2004
Mûstské divadlo v Mostû – Malá scéna
Vlastimil Novák:
TA JEHO PÍSNIâKA âESKÁ
hudba: Karel Ha‰ler

– ãeská premiéra
pﬁeklad: Rupert Dubsk˘
• 17. 9. 2004
Divadlo F. X. ·aldy – Liberec
Emmerich Kálmán:
âARDÁ·OVÁ PRINCEZNA
pﬁeklad a úprava dialogÛ: Jan ·tych ml.

Divadlo ·umperk, s.r.o.
Joe Masteroff – Fred Ebb
– John Kander: CABARET
pﬁeklad: Ivo T. HavlÛ

Mûstské divadlo Mladá Boleslav
– Velká scéna
Alejandro Casona:
DÒM SE SEDMI BALKÓNY
pﬁeklad: Hana Posseltová, úprava: Jan
Novák, hudba: Pavel Malhock˘

• 13. 9. 2004
Divadlo Na prádle – Praha
Caya Makhélé: BAJKA O LÁSCE,
PEKLE A MÁRNICI – ãeská premiéra
pﬁeklad: Matylda a Michal LázÀovsk˘ch

âinoherní studio – Ústí nad Labem
– malé divadlo Setuza
Rodrigo García:
PROMÉTHEUS – ãeská premiéra
pﬁeklad: Martina âerná

• 16. 9. 2004
Divadlo Na Fidlovaãce – Praha
Michael Cooney: HABAëÒRA

• 18. 9. 2004
Mûstské divadlo v Mostû
Jan Drda: DALSKABÁTY, H¤Í·NÁ VES
úprava: Vlastimil Novák
V˘chodoãeské divadlo – Pardubice
John Murrell: POSLEDNÍ LÉTO
pﬁeklad: Alexander Jerie
• 19. 9. 2004
Pidivadlo – Praha
Molière: BùSNùNÍ LÁSKY
pﬁeklad: Franti‰ek Vrba
• 21. 9. 2004
DISK – Praha
Niccolo Machiavelli: MANDRAGORA
pﬁeklad: Jaroslav Pokorn˘
• 23. 9. 2004
Národní divadlo – Praha
Francesco Cilea: ADRIANA LECOUVRER
– ãeská premiéra
dirigent: Peter Feranec
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• 24. 9. 2004
Loutkové divadlo Radost – Brno
Pavel Polák: T¤I âUNÍCI NEZBEDNÍCI
hudba: Vlastimil Pe‰ka
Mûstské divadlo v Mostû
– Divadlo rozmanitostí
Jaroslav Kvapil: POHÁDKA O RUSALCE
úprava: Pavel Polák

OPOWIEÂå WIGILIJNA (Vánoãní pﬁíbûh)
pﬁeklad: Krystyna Tarnowska
• 28. 9. 2004
Divadlo pod Palmovkou – Praha
Sam Shepard: PRAV¯ ZÁPAD
v˘prava: Milan âorba

hudebnû-dramatická díla
V˘bûr ze scénick˘ch a koncertních provedení hudebnû-dramatick˘ch dûl, ke kter˘m
DILIA poskytla hudební materiály.

âERVEN
âERVEN
Moravské divadlo – Olomouc
– Velké divadlo
Ray Cooney:
NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY
pﬁeklad: Bﬁetislav Hodek

• 5. 6. 2004
Divadlo J. K. Tyla v Plzni – Velké divadlo
Antonín Dvoﬁák: âERT A KÁâA – premiéra
Opera na libreto Adolfa Weniga,
Dirigent Jiﬁí ·trunc

Severoãeské divadlo opery a baletu
Ústí nad Labem
Johann Strauss: NETOP¯R
pﬁeklad: Lubo‰ ·terc, Miroslav Homolka
• 25. 9. 2004
Tû‰ínské divadlo – âesk˘ Tû‰ín
– Polská scéna
Charles Dickens – Józef Czernecki :

Tato rubrika byla vytvoﬁena s pouÏitím údajÛ
ze serveru www.divadlo.cz
a za laskavé pomoci divadelního oddûlení DILIA.

• 12. 6. 2004
âT 2 – âeská televize Praha, 12:25
Johann Strauss: CIKÁNSK¯ BARON
Opereta na libreto Ignáce Schitzera podle
námûtu Mórice Jókaie
Záznam pﬁedstavení z Hudebního divadla
v Karlínû (1972),
dirigent Miroslav Homolka
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• 17. a 18. 6. 2004
Mezinárodní operní festival SMETANOVA
LITOMY·L – II. zámecké nádvoﬁí
Soubor Janáãkovy opery Národního divadla v Brnû
Bedﬁich Smetana:
BRANIBO¤I V âECHÁCH – premiéra
Opera na libreto Karla Sabiny,
dirigent Jaroslav Kyzlink
• 18. 6. 2004
Moravské divadlo Olomouc – Velké divadlo
Antonín Dvoﬁák: RUSALKA – premiéra
Opera na libreto Jaroslava Kvapila,
dirigent Tomá‰ Hanák
• 19. 6. 2004
Mûstské divadlo Zlín - Velk˘ sál
Jerry Bock: ·UMA¤ NA ST¤E·E
– premiéra
Muzikál na libreto Josepha Steina,
zpûvní texty Sheldon Harnick

• 23. 6. 2004
Jihoãeské divadlo v âesk˘ch Budûjovicích
– Otáãivé hledi‰tû âesk˘ Krumlov
Sergej Prokofjev: POPELKA – premiéra
Balet na libreto N. D. Volkova
• 25. 6. 2004
Mezinárodní operní festival SMETANOVA
LITOMY·L – II. zámecké nádvoﬁí
Soubor Státní opery Praha
Antonín Dvoﬁák: DIMITRIJ
Velká opera na libreto Marie âervinkové–Riegrové, dirigent Franti‰ek Preisler
• 27. 6. 2004
Mezinárodní operní festival JANÁâKOVY
HUKVALDY – Amfiteátr
Soubor Národního divadla moravskoslezského Ostrava
Leo‰ Janáãek: JEJÍ PASTORKY≈A
– premiéra
Libreto skladatel podle dramatu Gabriely
Preissové, dirigent Tyrone Paterson

âERVENEC
âERVENEC
• 1. 7. 2004
Mezinárodní operní festival JANÁâKOVY
HUKVALDY – Hukvaldsk˘ dvÛr
Soubor Národního divadla moravskoslezského Ostrava
Emil Franti‰ek Burian: OPERA Z POUTI
– premiéra
Libreto skladatel podle textu ãeské lidové
hry „Komedie o Franti‰ce, dceﬁi krále anglického, téÏ o Honzíãkovi, synu kupce lond˘nského". Dirigent Jan ·rubaﬁ
• 2. 7. 2004
Mezinárodní operní festival JANÁâKOVY
HUKVALDY – Amfiteátr
Soubor Moravského divadla Olomouc
Antonín Dvoﬁák: RUSALKA
Opera na libreto Jaroslava Kvapila,
dirigent Tomá‰ Hanák
• 3. 7. 2004
âT 2 – âeská televize Brno, 13:00
Leo‰ Janáãek: Z MRTVÉHO DOMU
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Záznam pﬁedstavení z Janáãkova divadla
v Brnû (1999)
Libreto skladatel dle F. M. Dostojevského
„Zápisky z mrtvého domu“,
dirigent Jan Zbavitel
• 6. 7. 2004
âT 1 – âeská televize Brno, 01:15
Leo‰ Janáãek: Z MRTVÉHO DOMU
(viz 3. 7.)
• 23. a 24. 7. 2004
Loketské kulturní léto – Amfitéatr
Antonín Dvoﬁák: RUSALKA
Opera na libreto Jaroslava Kvapila,
dirigent Jan Chalupeck˘

• 17. a 18. 9. 2004
Divadlo F.X. ·aldy Liberec
– ·aldovo divadlo
Emmerich Kálmán:
âARDÁ·OVÁ PRINCEZNA – premiéra
Opereta na libreto Leo Steina a Bely Jenbacha, dirigent Franti‰ek Babick˘
• 25. 9. 2004
Hradecké hudební dny
– Sál Nové Adalbertinum
Konzervatoﬁ Pardubice
Josef ·kroup: DRÁTENÍK
Opera na libreto Josefa Krasoslava Chmelenského, koncertní provedení s klavírním
doprovodem

ZÁ¤Í Z Á ¤ Í
• 11. 9. 2004
Divadlo ·umperk
John Kander: CABARET – premiéra
Muzikál na libreto Joe Masteroffa, zpûvní
texty Fred Ebb

literatura
V˘bûr z vydan˘ch titulÛ námi zastupovan˘ch autorÛ ve druhém ãtvrtletí 2004.
âE·TÍ AUTO¤I
Vítûzslav Nezval: PRAÎSK¯ CHODEC
– Labyrint
Vít Obrtel: âERNÁ LABUTI BÍLÁ – BB art
Karel Teige: SVùT, KTER¯ SE SMùJE
– Akropolis
Karel âapek: DÁ·E≈KA – Ab Ovo, Budapest
Jan Vedral & Jan Vedral:
JI¤Í HORâIâKA–ROZHLASOV¯ REÎISÉR –
Vûtrné ml˘ny
Tereza Bouãková: JEN SI TAK TROCHU
SCHNÍT – Petrov
Bohumil Hrabal: POST¤IÎINY
– Mladá fronta

Tato rubrika byla vytvoﬁena za laskavé pomoci
hudebního oddûlení DILIA.

Bohumil Hrabal: OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE – Mladá fronta
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Bohumil Hrabal: MORYTÁTY A LEGENDY
– Mladá fronta

Franti‰ek Hrubín: ¤ÍKEJTE SI SE MNOU
– Petit Grand Publishing Inc., Tokyo

Jiﬁí Brdeãka: LIMONÁDOV¯ JOE – Artur

Jaroslav Ha‰ek, Josef Lada: DOBR¯
VOJÁK ·VEJK – DZS, Ljubljana

Václav Kaplick˘: ÎIVOT ALCHYMISTÛV
– KMa–Levné knihy
Oldﬁich Mikulá‰ek: VINOHRAD
(V˘bor z poezie) – Euromedia Group
Jindﬁich Plachta: PUâÁLKOVIC AMINA
– Artur
Milo‰ Macourek, Petr Markov:
LÉTAJÍCÍ âESTMÍR – XYZ
Pavel Landa, Milan Hodík, Petr Havel:
VOJENSKÁ KUCHA¤KA – Na‰e vojsko
Lenka
Lagronová:
hry
MIRIAM
a JOHANKA – ãasopis DISK, AMU
Karel âapek: povídka BÁSNÍK – antologie
povídek EU

John Steinbeck: TOULKY S CHARLEYM
– Paseka
pﬁeklad: Jiﬁí Valja

Milena Jesenská: O UMùNÍ ZÒSTAT STÁT –
ãasopis TWO LINES, USA

F.M. Dostojevskij: BRAT¤I KARAMAZOVI
– Academia
pﬁeklad: Prokop Voskovec

NEZABOLÍ JAZYK OD DOBRÉHO SLOVA (Antologie ãeského aforismu) – ukázka z díla Karla âapka – Euromedia Group

Lewis Carroll: ALENKA V ¤Í·I DIVÛ a ZA
ZRCADLEM – Garamond
pﬁeklad: Aloys a Hana Skoumalovi

ukázky z díla Karla âapka, Josefa âapka,
Franti‰ka Hrubína a Vladislava Vanãury:
POHÁDKOVÁ ABECEDA Z ALBATROSU
– Albatros
ADIEU MUSEN. ANTHOLOGIE DES
POETISMUS – K. Biebl, J. Hora, V. Nezval, O. Mikulá‰ek, J. Seifert, K. Teige, V.
Vanãura, J. Voskovec, V. Závada

Hana Volavková: THE LOST JEWISH TOWN
OF PRAGUE – Paseka

P¤EKLADY

Eduard Wagner: SWORDS AND DAGGERS /
MEâE A D¯KY – Dover Books, USA

Nikos Kazantzakis: ¤EK ZORBAS – Paseka
pﬁeklad: Franti‰ek ·tuﬁík

Jakob Grimm, Wilhelm Grimm: NùMECKÉ
POHÁDKY – Garamond
pﬁeklad: Marie Kornelová
J. W. Goethe: UTRPENÍ MLADÉHO
WERTHERA, SP¤ÍZNùNI VOLBOU
– KMa–Levné knihy
pﬁeklad: E. A. Saudek
August Strindberg: MANÎELSKÉ HISTORIE
– KMa–Levné knihy
pﬁeklad: Jiﬁina Vrti‰ová
Mario Puzo: TEMNÁ ARÉNA
– Euromedia Group
pﬁeklad: Franti‰ek Jungwirth
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William Shakespeare: ROMEO A JULIE
– Evropsk˘ literární klub
pﬁeklad: Martin Hilsk˘
ZAHRANIâNÍ AUTO¤I

rozhlas
a televize

Cleo Cordellová: NEMRAVNÉ HRÁTKY
– Euromedia Group

V˘bûr z rozhlasov˘ch a televizních premiér
ãi repríz námi zastupovan˘ch autorÛ. Vybrané poﬁady nejsou kompletním pﬁehledem. Zastupovaní autoﬁi jsou zv˘raznûni.

Marianna Mayer, Mercer Mayer:
ONE FROG TOO MANY – Samuel

âERVEN
âERVEN

Sheila Dainowová:
JAK P¤EÎÍT DOSPÍVÁNÍ SV¯CH DùTÍ
– Portál

Tato rubrika byla vytvoﬁena za laskavé pomoci
literárního oddûlení DILIA.

• od 16. 5. do 18. 7. 2004
âeská televize – âT 1
PANOPTIKUM MùSTA PRAÎSKÉHO
– vyrobeno 1986
Seriál kriminálních pﬁíbûhÛ (10 dílÛ),
námût a scénáﬁ: Jiﬁí Marek, kamera:
J. ·ámal, reÏie: Antonín Moskalyk
• 2. 6. 2004
âesk˘ rozhlas 2 – Praha
Boris Vian: KAÎDÉMU SVÉHO HADA
– natoãeno 2003
Rozhlasová inscenace, pﬁeklad a rozhlasová
úprava: P. Ouﬁedník, reÏie: H. Kofránková

• od 10. 6. do 25. 6. 2004
âesk˘ rozhlas 3 – Vltava
Wilhelm Strube: JÁ, ALFRED NOBEL
– premiéra
Rozhlasová ãetba na pokraãování
(12 dílÛ), pﬁeklad a rozhlasová úprava:
M. Stuchl, reÏie: V. Rusko
• 12. 6., 19. 6. a 26. 6. 2004
âesk˘ rozhlas 2 – Praha
Patric Quentin: ZÁHADA PRO BLÁZNY
– natoãeno 1997
Tﬁídílná rozhlasová dramatizace, pﬁeklad:
Bûla Dintrová, dramatizace: ·. Kosková,
scénická hudba: P. Mandel, reÏie: V. Rusko
• 15. 6. 2004
âesk˘ rozhlas 3 – Vltava
Max Brod: NEVùSTA KARLA SABINY
– natoãeno 2001
Pﬁeklad a rozhlasová dramatizace:
Z. Hedbávn˘, reÏie: M. Schejbal
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• Od 16. 6. do 25. 8. 2004
âeská televize – âT 1
CHALUPÁ¤I – vyrobeno 1975
Komediální seriál (11 dílÛ), scénáﬁ: Franti‰ek Vlãek a V. P. Boroviãka, hudba:
L. Fi‰er, kamera: R. Stahl, reÏie: F. Filip

âesk˘ rozhlas 3 – Vltava
Ödön
von
Horváth:
POVÍDKY
Z VÍDE≈SKÉHO LESA – natoãeno 2002
Pﬁeklad: J. Stach, pﬁeklad písní: Pavel Kopta, rozhlasová úprava: M. Stuchl, scénická
hudba: P. Mandel, reÏie: M. Jahodová

• 18. 6., 25. 6. a 2. 7. 2004
âeská televize – âT 2
ARROWSMITH – vyrobeno 1997
Tﬁídílná inscenace podle románu Sinclaira
Lewise, pﬁeklad: Aloys Skoumal, scénáﬁ: J.
Hubaã, kamera: V. Opletal, reÏie: Z. Zelenka

• 20. 6. 2004
âesk˘ rozhlas 2 – Praha
Alfred de Musset: MARIANNINY ROZMARY
– natoãeno 2002
Pﬁeklad: Karel Kraus, rozhlasová úprava:
H. Pekárek, scénická hudba: P. Mandel,
reÏie: H. Kofránková

• 19. 6. 2004
âesk˘ rozhlas 3 – Vltava
Peter Kri‰túfek: MUÎ, KTER¯ SI NECHAL
âISTIT BOTY – premiéra
âetba povídky souãasného slovenského
autora, ocenûná v národní soutûÏi Poviedka 2002, pﬁeklad: I. Grambliãková,
reÏie: V. Rusko

• 22. 6. 2004
âesk˘ rozhlas 3 – Vltava
Sandro Cappelletto: NùM¯ MESIÁ·
– natoãeno 1999
Rozhlasová hra, pﬁeklad: J. Dvoﬁáková,
reÏie: I. Chrz
• Od 23. 6. do 6. 7. 2004
âesk˘ rozhlas 2 – Praha
Jerome Klapka Jerome:
O PSECH, ZLODùJÍCH, STRÁÎNÍKOVI

I JINÁ VYPRÁVùNÍ – premiéra
âetba na pokraãování (10 dílÛ), pﬁeklad:
Milan Îáãek, rozhlasová úprava: I. Janská, reÏie: P. Krejãí
• 26. 6. 2004
âesk˘ rozhlas 3 – Vltava
Slawomir MroÏek: NA ·IRÉM MO¤I
– natoãeno 1990
Pﬁeklad: Roman Mecnarovsk˘, rozhlasová
úprava: J. Melã aj. Mi‰kovsk˘, ReÏie: J. Melã
âeská televize – âT 2
SLEâNA RAJKA – vyrobeno 1978
Televizní zpracování románu Ivo Andriãe,
pﬁeklad: Anna Hodková, hudba:
V. Zahradník, reÏie: E. Sadková
âERVENEC
âERVENEC
• 4. 7. 2004
âesk˘ rozhlas 2 – Praha
MALÁ âARODùJNICE – natoãeno 2000
Na motivy pohádky Otfrieda Preusslera
pro rozhlas napsal T. Pûkn˘, hudba:
P. Mandel, reÏie: K. Weinlich
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premiéry a uÏití dûl
• 5. 7. 2004
âeská televize – âT 1
SVATEBNÍ CESTA DO JILJÍ
– vyrobeno 1983
Televizní komedie, scénáﬁ: Miroslav Skála,
hudba: P. Skoumal, kamera: J. Tarantík,
reÏie: Hynek Boãan
• 8. 7. 2004
âesk˘ rozhlas 3 – Vltava
Zwonimir Bajsiç: MIROSLAV A MARIOLA
– Natoãeno 1993
Rozhlasová hra, pﬁeklad: I. Wenigová,
úprava a reÏie: J. Henke
• 11. 7. 2004
âeská televize – âT 1
Joao Bethencourt: DEN, KDY UNESLI
PAPEÎE – vyrobeno 1995
Televizní inscenace, pﬁeklad: Hana Posseltová, scénáﬁ a reÏie: F. Filip, kamera:
J. Lebeda
• 18. 7. 2004
âeská televize – âT 2

ZÁHADNÁ PANÍ SAVAGEOVÁ
– vyrobeno 1997
Televizní komedie podle hry Johna Patricka, pﬁeklad a scénáﬁ: O. Ornest, kamera:
J. KadaÀka, reÏie: P. Há‰a
• 25. 7. – 22. 8. 2004
âesk˘ rozhlas 3 – Vltava
Raymond Chandler: âMUCHAL SE
·PATNOU POVùSTÍ, PERLY JSOU JEN PRO
ZLOST, V¯ST¤ELY „U CYRANA", HOTEL
POSLEDNÍ ·TACE, V¯PALNÉ NA NOON
STREET – natoãeno 2002
Rozhlasové dramatizace, pﬁeklad: Tomá‰
Korbaﬁ, dramatizace: I. Bednáﬁ
reÏie: V. Rusko

ZÁ¤Í Z Á ¤ Í
• Od 3. 9. do 18. 9. 2004
âesk˘ rozhlas 3 – Vltava
Wladyslaw Szpilman: PIANISTA
– premiéra
âetba na pokraãování (16 dílÛ), pﬁeklad:
Helena Stachová
• Záﬁí 2004
âeská televize – âT 1
Josef ·kvoreck˘: LEGENDA EMÖKE
– vyrobeno 1998
Televizní adaptace novely, dramatizace:
V. ·tursa, kamera: J. ·ajmoviã.

SRPEN
SRPEN
• 1. 8. 2004
âeská televize – âT1
ZEL≈AâKA – vyrobeno 1996
Podle románu René Falleta napsal
O. Zelenka, pﬁeklad: RÛÏena Steklaãová,
kamera: J. KadaÀka, reÏie: P. Há‰a

Tato rubrika byla vytvoﬁena za laskavé pomoci
mediálního oddûlení DILIA.
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informujeme
David Drábek a Jan Vedral získali Cenu
Alfréda Radoka 2003 za pÛvodní hru

foto: Ivan Šimáček

a

David Drábek

V Boudě Národního divadla před představením hry Viliama Klimáčka Hypermarket byly 15. června uděleny Ceny Alfréda Radoka 2003 za nejlepší původní českou a slovenskou divadelní hru,
vzešlou z anonymní soutěže pořádané nadačním fondem Cen Alfreda Radoka. I. cenu ve výši 100 000 slovenských korun (cenu tradičně věnuje slovenský ministr kultury) získal David Drábek za
hru Akvabely, II. cenu ve výši Kč 25 000 (věnovanou agenturou
DILIA) obdržel Pavel Trtílek za hru Poslední večeře a III. cenu ve
výši Kč 15 000 (věnovanou Nadací Český literární fond) získal Jan
Vedral za hru Kašpar Hauser – Dítě Evropy. V letošním roce se
DILIA poprvé zapojila do činnosti nadačního fondu a také v rámci udílení cen podpořila finanční částkou udělení druhé ceny.

foto: Tomáš Didunyk

Také mezi finalisty se objevila díla autorů zastupovaných
DILIA – Hvězdy nad Baltimore Luboše Baláka, Stráň Martina Tichého a Sendviče reality Karla Tománka. Synopse her Akvabely
a Kašpar Hauser – Dítě Evropy naleznete na našich webových
stránkách (nově zastupované české hry).

Jan Vedral
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Emil Franti‰ek Burian
– 100. v˘roãí narození, 45. v˘roãí úmrtí

11. 6. 1904 se v Plzni narodil významný český režisér, skladatel,
dramatik, básník, výtvarník, herec a zpěvák Emil František
Burian.
Pocházel z divadelní rodiny. Po vystudování gymnázia absolvoval
konzervatoř v Praze a později mistrovskou kompoziční školu ve
třídě J. B. Foerstera. Byl členem literární skupiny Devětsil a v roce 1924 založil sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost. Hrál
v Osvobozeném divadle a divadle Dada. V letech 1929 až 1932
vedl Činoherní studio v Brně a režíroval v Olomouci a Brně. V Praze působil v kabaretu Červené eso a v roce 1933 založil proslulé
divadlo „D”. Byl aktivním protifašistickým bojovníkem, v roce
1941 byl zatčen a vězněn v koncentračních táborech. Po válce pokračoval ve svém úsilí o rozvoj divadla. Zemřel 9.8.1959 v Praze.
Z jeho hudebně-dramatických děl, ke kterým DILIA vydala nebo vlastní notové materiály, jmenujme opery: Bubu z Montparnassu, Maryša, Opera z pouti, Paříž hraje prim a Vojna.

a

informujeme
Velk˘ rozhovor s Pavlem Kohoutem
v Divadelních novinách

V mimořádné letní příloze Divadelních novin č. 13 (22. 6. 2004) vyšel velký bilanční rozhovor s dramatikem Pavlem Kohoutem, nazvaný „Všechno je poněkud jinak“. Na osmi stranách odpovídal na
otázky redaktorů Jana Koláře a Richarda Ermla. Čtení nejen na léto
o „fenoménu Kohout“ můžete nalézt i na www stránkách Divadelních novin www.divadlo.cz/noviny. V sekci „Nabízíme“ přinášíme
synopsi nejnovější Kohoutovy hry „Arthurovo bolero“, která měla
světovou premiéru 19. června v Divadle J. K. Tyla v Plzni.
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a

âasopis DISK
vydal dvû hry Lenky Lagronové

Časopis pro studium dramatického umění Disk ve svém osmém čísle vydal dvě nejnovější hry Lenky Lagronové Miriam (2003) a Johanka
(2004), jejichž synopse naleznete v těchto Zprávách v rubrice „Nabízíme“. Časopis DISK, ediční řada „Současná česká hra“ nakladatelství Větrné mlýny a časopis Svět a divadlo se jako jediní v České republice
soustavně věnují vydávání současných českých her.
Lenka Lagronová vystudovala dramaturgii na divadelní fakultě AMU
Praha u prof. Jaroslava Vostrého. Již během studia napsala několik her,
které byly v roce 1990 uvedeny v univerzitním divadle DISK (např. Nouzov, který byl znovu inscenován 1999). Kromě spolupráce s režisérem
Petrem Léblem v Divadle Na Zábradlí nikdy jako dramaturg nepracovala.
V raných dílech se zabývá traumatizujícími zážitky a zkušenostmi mladé
generace, které líčí s typicky drsným humorem. Zaměřuje se především
na epizody z dospívání mladé ženy (Antilopa). Druhou část její tvorby
ovlivnil její odchod z divadelního života a vstup do kláštera (Terezka).
V roce 1998 získala inscenace její hry Terezka cenu Alfréda Radoka za inscenaci roku (Divadlo Komedie, režie Jan Nebeský). V roce 1999 dostala
v soutěži Českého rozhlasu cenu za rozhlasový debut Vstaň, prosím tě
a v roce 2002 byla tato hra vyznamenána na přehlídce rozhlasových her
Grand Prix Bohemia. V současné pokračuje v psaní pro divadlo a rozhlas.
V tomto vydání Zpráv naleznete synopse dalších dvou her - Terezka
(1996) a Království (2002). Všechny výše uvedené hry jsou k dispozici
v DILIA.
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d

Speciální nabídka

Divadelní oddělení upozorňuje na možnost výhodného provozování her zahraničních autorů, kde záloha již byla zaplacena a dílo lze tedy do vypršení smlouvy provozovat pouze za příslušná
procenta autorských honorářů do zahraničí (k nim je samozřejmě
nutno připočítat procenta pro překladatele, příp. úpravce).
Uvádíme seznam zajímavých titulů, které by mohly za poměrně nízké náklady obohatit dramaturgický plán vašeho divadla:
Harburg, Lane, Saidy: Divotvorný hrnec
Peter Turrini: Hotovo, konec
Peter Nicholls: Vášnivé hry
Willy Russell: Pokrevní bratři
Edward Albee: Všechno je v zahradě
Joan Shirley: Vražda sexem
Alan Ayckbourn: Kdes to byl(a) v noci
Alan Ayckbourn: Postel pro hosty
John Pielmeier: Agnus Dei
Ulrich Plenzdorf (podle Ajtmatova): Čas vlků
John Patrick: Opalu má každý rád
John Patrick: Podivná paní Savageová
Arthur Miller: Smrt obchodního cestujícího
Dan Goggin: Jeptišky (nutný hud. materiál)
Noël Coward: Rozmarný duch
Robert Bolt: Člověk pro každé počasí
Edward Albee: Pobřeží
Ray Cooney: všechny jeho hry
Alan Ayckbourn: Aby bylo jasno
Arthur Kopit: Tatínku, ubohý tatínku…
Arthur Miller: Všichni moji synové
William Inge: Návrat do pekla
Christopher Hampton: Nebezpečné vztahy
T. Williams: Tramvaj do stanice Touha
Timberlake Wertenbaker: Pro dobro vlasti
W. Kohlhaase, R. Zimmer: Ryba ve čtyřech

Sté v˘roãí úmrtí A. P. âechova

15. července 1904 zemřel v lázních Badenweiler spisovatel a dramatik Anton Pavlovič Čechov. Narodil se 29. ledna 1860 v jihoruském Taganrogu. Vystudoval klasické gymnázium a lékařskou
fakultu v Moskvě. Už za studií publikoval své povídky a humoresky v časopisech. Čechov je považován za mistra moderní povídky
– napsal jich kolem pěti set. Zatímco jako prozaikovi se Čechovovi od počátku dařilo a poměrně brzy získal uznání, prorazit jako
dramatik delší dobu nemohl. Teprve interpretace Racka moskevským MCHAT přinesla úspěch. Následovaly hry Strýček Váňa, Tři
sestry a Višňový sad. Díky inscenacím Moskevského uměleckého
divadla (MCHAT) se jeho hry dostaly do Evropy i zámoří.
Výběr z dramatických textů, které DILIA zastupuje (různé verze více překladatelů, zejména však překlady Leoše Suchařípy):
Ivanov, Medvěd, Platonov, Racek, Strýček Váňa, Aktovky, Tři
sestry, Višňový sad.

a

- za 6 % z brutto tržeb (do 31. 12. 04)
- za 7 % z brutto tržeb (do 15. 3. 05)
- za 6 % z brutto tržeb (do 18. 10. 05)
- za 8 % z brutto tržeb (do 6. 12. 05)
- za 6 % z brutto tržeb (do 31. 12. 05)
- za 6 % z brutto tržeb (do 28. 1. 06)
- za 6 % z brutto tržeb (do 30. 6. 06)
- za 8 % z brutto tržeb (do 17. 10. 06)
- za 8,8 % z brutto tržeb (do 21. 11. 06)
- za 6 % z brutto tržeb (do 28. 11. 06)
- za 6 % z brutto tržeb (do 31. 12. 06)
- za 7 % z brutto tržeb (do 31. 12. 06)
- za 7 % z brutto tržeb (do 31. 12. 06)
- za 7 % z brutto tržeb (do 31. 12. 06)
- za 7 % z brutto tržeb (do 19. 2. 07)
- za 6 % z brutto tržeb (do 25. 2. 07)
- za 7 % z brutto tržeb (do 20. 5. 07)
- za 6 % z brutto tržeb (do 21. 5. 07)
- za 8 % z brutto tržeb (do 31. 12. 07)
- za 6 % z brutto tržeb (do 31.12. 07)
- za 7 % z brutto tržeb (do 31.12. 07)
- za 6 % z brutto tržeb (do 31.12. 07)
- za 8 % z brutto tržeb (do 16. 1. 08)
- za 6 % z brutto tržeb (do 22. 2. 09)
- za 6 % z brutto tržeb (do 22. 2. 09)
- za 6 % z brutto tržeb (do 10. 4. 09)

informujeme
Publikace Let’s Play Czechs
prezentuje autory DILIA

Katalog českého současného dramatu s názvem Let’s Play Czechs
vydal Divadelní ústav ve spolupráci s agenturami DILIA a AuraPont. Publikace v angličtině představuje dramatická díla současných českých autorů a stala se tak vítaným nástrojem pro jejich
propagaci do zahraničí. Katalog obsahuje kromě profesních životopisů vybraných autorů i seznamy uvedených her a překlady synopsí. Publikace bude v elektronické formě dostupná na webových
stránkách DILIA popřípadě na vyžádání v agentážním oddělení.
Seznam autorů a překladů synopsí jejich děl:
Luboš Balák – Smrt Huberta Perny, Švejkův vnuk
Miroslav Bambušek – Hugo, Písek
David Drábek – Akvabely, Embryo čili Automobily východních
Čech, Jana z Parku
Jiří Hubač – Hostina u Petronia
Lenka Lagronová – Antilopa, Terezka
Ivan Kraus – Poker bez esa, Víkend
Iva Peřinová – Alibaba a čtyřicet loupežníků, Pohádka do dlaně,
Vánoce s Kulišákem
Antonín Procházka – S tvojí dcerou ne, Ještě jednou profesore
Roman Sikora – Nehybnost, Největší básník, Smetení Antigony
Miroslav Stoniš – Zaslíbená země
Jan Vedral – Kašpar Hauser – Dítě Evropy
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a

Pﬁipravují se nové webové stránky DILIA

Chtěli bychom Vás upozornit na nové možnosti při hledání a třídění synopsí divadelních her na webových stránkách DILIA. Synopse českých a zahraničních her (agentura / agentážní
oddělení / nově zastupované hry) lze setřídit dle data, jména autora či názvu hry. Počet průběžně doplňovaných synopsí nabízených her dosáhl počtu 300 a stále stoupá, sledujte proto tyto
rubriky pravidelně! Současné stránky DILIA jsou dočasné, během
příští divadelní sezóny Vám představíme jejich novou podobu.

d

Jiﬁí Stach autorizován pro Dürrenmattovy hry

Švýcarská agentura zastupující práva dramatika Friedricha
Dürrenmatta udělila Jiřímu Stachovi výhradní autorizaci na
překlady většiny Dürrenmattových her (s výjimkou „Krále Jana“).
Překlady od jiných překladatelů není možné uvádět. Více informací podá vedoucí divadelního oddělení paní Věra Zárubová.
Výběr z dramatických textů F. Dürrenmatta, které DILIA zastupuje: Návštěva staré dámy, Play Strindberg, Frank pátý, Anděl přichází do Babylónu, Fyzikové, Herkules a Augiášův chlév.

a

CULTURE 2000 – vy‰la v˘zva
k pﬁedkládání Ïádostí pro rok 2005

Program EU – Culture 2000 pro podporu mezinárodních kulturních projektů zveřejnil výzvu k předkládání žádostí na rok 2005.
Ve třech jazycích (angličtině, francouzštině a němčině ) si ji kompletní můžete stáhnout ze stránek EU na adrese
http://www.europa.eu.int, přeloženou do češtiny na
www.culture2000.cz.
Uzávěrka pro podání žádostí ročních projektů je 15. října
a víceletých projektů je 29. října 2004.
Výzva pro rok 2005 nestanoví žádnou prioritní oblast podpory. Prostor bude dán projektům ze všech oblastí: performing
arts/scénická umění, výtvarné umění, kulturní dědictví a literatura. Dále budou podpořeny i překlady. Je možné předkládat i víceoborové projekty. Úspěšní žadatelé budou mít letos opět možnost
získat příspěvek v rámci grantového programu zahraničního odboru MK ČR pro podporu podpořených projektů programem Culture 2000.
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informujeme
Ephraim Kishon slaví 80. narozeniny

Izraelský spisovatel, dramatik, filmový scénárista a režisér
Ephraim Kishon se narodil 23. srpna v Budapešti. Roku 1949
emigroval do Izraele, kde získal státní občanství. Řadu let však
souběžně také tvoří ve svém domě ve Švýcarsku. Svým břitkým
humorem, laskavou i nelítostnou ironií, odměřovanou s moudrým nadhledem, rozesmává doslova celý svět: jeho knihy byly
přeloženy do 38 jazyků a šíří se v desítkách milionů výtisků.
U nás vyšly téměř dvě desítky titulů. Jen z poslední doby jmenujme: Můj nejmilejší pokrm je jídlo („Essen ist meine Lieblingsspeise“) a Nebylo se čemu smát („Nichts zu lachen“).
Letos na podzim se v knihkupectvích objeví další dvě knížky
z Kishonovy dílny – překlady německých titulů „Der Fuchs im
Hühnerstall“ (Liška v kurníku) a „Beste Reisegeschichten“
(Nejlepší cestovní povídky).
Tento satirik vytvořil (kromě řady jednoaktovek a rozhlasových her) také devět divadelních her. Tři z nich – Byl to pták, Oddací list a Zaplať pánbůh aneb Paternitní proces – se hrály také
u nás.

Ephraim Kishon nezůstal jen u prózy a dramatického žánru: napsal, produkoval a uvedl sedm filmů, za které třikrát obdržel cenu
filmové kritiky Zlatý glóbus a dvakrát byl nominován na
„Oscara“.
DILIA má v současné době k dispozici tyto jeho divadelní hry:
Z technických důvodů otevřeno (překlad Martina Schlegelová),
muzikál Sallah (pracovní překlad Alex Koenigsmark),
Vytáhni tu šňůru, voda vře (pracovní překlad Jan Vlasák ml.).
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a

Jiﬁí Hubaã, ãesk˘ dramatik a scénárista,
slaví 75. narozeniny

Narodil se 27. 8. 1929 v Praze. Vystudoval SPŠE a do r. 1955 pracoval jako konstruktér. V té době ho postihla vleklá choroba, která se stala podnětem k tomu, aby začal psát. V letech 1956–61 byl
mimo jiné redaktorem časopisu Technická politika a od r. 1956 působil jako dramaturg v Čsl. televizi. V roce 1974 z ní byl z politických důvodů propuštěn a stal se spisovatelem ve svobodném
povolání. Proslulost u diváků a kritiky získal na přelomu 70. a 80.
let svými hrami Nezralé maliny (1981) – v divadelní úpravě Stará
dobrá kapela, 1984), Ikarův pád (1977) a Tažní ptáci (1984).
Pro divadlo zdramatizoval romány Jamese Clavella Král Krysa
(1974) a Ernesta Hemingwaye Komu zvoní hrana (1977), vytvořil
velice úspěšné drama Dům na nebesích (premiéra 1980; ve filmové podobě Jedna kočka za druhou, 1993) a řadu dalších divadelních her – Generálka (1986), Modrý pavilon (1988), Hostina
u Petronia (1997), Johanka z Arku (2000 – muzikál vytvořený spolu s O. Soukupem).

Hubač je známý jako autor řady televizních seriálů - v 60. letech se scénáristicky podílel na populárním TV seriálu Tři chlapi
v chalupě (1961-63) a Eliška a její rod (1966), později na seriálech
Dobrá voda (1983), Sanitka (1985) a dalších. Vytvořil také scénáře k celovečerním filmům (Učitel tance, 1994; Fany, 1995).
Ve své dramatické tvorbě se Hubač věnuje otázkám dynamicky se proměňující moderní společnosti. Jednotlivé hry stavějí na
polaritě mezi obecně filozofickou, etickou problematikou a citovým světem současného člověka. Zhlédli je diváci v řadě zemí –
Rusko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Jugoslávie). Za své televizní
scénáře, hry i filmy získal řadu ocenění.
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a

Jean-Claude Carrière

Tento jeden z nejznámějších francouzských autorů je pro Českou
republiku zastupován výhradně DILIA.
Narodil se 17. září 1931 v Colombieres-sur-Orb ve vinařské rodině. Vystudoval filozofickou fakultu (dějiny), nicméně profesi historika se nikdy nevěnoval. Učarovalo mu totiž psaní. V roce 1957
vydal svůj první román Ještěrka (Lézard) a v témže roce se poznal
s francouzskými režiséry a herci Pierrem Étaixem a Jacquesem Tatim (Prázdniny pana Hulota). Zároveň se věnuje psaní a překladu
divadelních her – zvláště ve spolupráci s režiséry Jean-Louis Barraultem a Peterem Brookem.

informujeme
Stručný výběr z jeho neobyčejně plodného díla:
Divadelní hry
L’Aide-Memoire 1968 (česky Zápisník,
překlad L. Kopáčová a Tahák, překlad E. Bezděková)
La Conférence des oiseaux 1979 (Ptačí sněm,
překlad Marek Matějka)
Le Mahabharata 1985 (Mahábhárata,
překlad Nina Vangeli)
La Terrasse 1997 (Terasa,
překlad Matylda a Michal Lázňovských)

Všechny divadelní texty jsou k dispozici v DILIA.
Filmové scénáře
Deník komorné (1964, režie Louis Buńuel), Taking Off (1969, režie Miloš Forman) Plechový bubínek (1979, režie Volker Schlöndorff), Danton (1982, režije Andrzej Wajda), Nesnesitelná lehkost
bytí (1987, režie Philip Kaufman)
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distribuce textÛ vydan˘ch Dilia
Po dobu posledních témûﬁ 50ti let DILIA vydávala divadelní hry
pﬁedních ãesk˘ch i zahraniãních autorÛ, které zastupuje. Hry vycházely v rÛzn˘ch nákladech do poãátku 90. let a nyní doprodáváme poslední v˘tisky. Tuto distribuci zaji‰Èuje AgentáÏní
oddûlení DILIA – PhDr. Jana Klime‰ová, tel.: 266 199 837,
e–mail: klimesova@dilia.cz.
Na webové stránce DILIA (www.dilia.cz, rubrika „AgantáÏní
oddûlení”, odkaz „Texty vydané DILIA”) uvádíme seznam diva-

delních her, které jsou dosud v prodeji. Tento seznam mÛÏeme
zájemcÛm na poÏádání také zaslat elektronickou po‰tou. Pokud
máte o nûkter˘ titul zájem, mÛÏeme Vám ho dodat na dobírku (za
cenu cca 40 – 50,– Kã/ks + po‰tovné). Nutná je písemná objednávka (staãí e–mail), která obsahuje název díla, jméno autora, poÏadovan˘ poãet v˘tiskÛ a pﬁesnou po‰tovní adresu vãetnû
PSâ. Îádoucí je také telefonick˘ nebo e–mailov˘ kontakt.

novû zastupované ãeské hry
Irena Dousková
HRD¯ BUDÎES
Dramatizace stejnojmenné knihy; dramatizaci provedla v roce
2002 sama autorka.
Osoby: 1 muÏ, 2 Ïeny
Irena Dousková je autorkou mlad‰í generace (nar. 18. 8. 1964
v Pﬁíbrami). Dosud vydala tyto knihy: poezie – PraÏsk˘ zázrak
/spolu s L. Lomovou, J. Reinischem a P. Ulrychem/ (PraÏská imaginace 1992); próza – Goldstein pí‰e dceﬁi (Melantrich 1997);
Hrd˘ BudÏes (Hynek 1998, Petrov 2002); Nûkdo s noÏem (Hynek
2000); Doktor Kott pﬁemítá (Petrov 2002); âím se li‰í tato noc
(Petrov 2004).

Hrd˘ BudÏes je tragikomedií z prvních let husákovské normalizace. Tato doba je zde prezentována oãima Ïákynû druhé tﬁídy
Z· Helenky Souãkové. Hra je napsána pro tﬁi herce – kromû hlavní hrdinky by to mûli b˘t jedna Ïena a jeden muÏ, kteﬁí vystupují ve v‰ech ostatních rolích (jako rodiãe, spoluÏáci, uãitelé,
herci, atd.). Dûj se odehrává v okresním mûstû, pﬁedev‰ím v prostﬁedí ‰koly a divadla.
Premiéra se konala v lednu 2003 v pﬁíbramském divadle,
v hlavní roli s Bárou Hrzánovou, která za roli Helenky získala cenu Thálie za nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon v r. 2003. Pﬁedstavení se dosud hraje, jednak v Pﬁíbrami, dále pﬁi pravidelném
hostování v praÏském Divadle bez zábradlí a na zájezdech po ce-
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lé republice. Záznam pﬁedstavení uvedla dvakrát âeská televize.
Text je k dispozici v DILIA.
David Drábek
AKVABELY
Osoby: 6 muÏÛ, 4 Ïeny
Tﬁi kamarády z vysoké ‰koly pojí tajn˘ koníãek – scházejí se
v kryté nádrÏi a „tanãí” ve vodû. Jejich srstnaté nohy kmitají
v rytmu hudby nad hladinou a oni zaÏívají chvíle harmonie
a souhry, která tyhle tﬁicátníky „na suchu” opou‰tí. Bujar˘mi
pikniky po tréninku v‰ak jen maskují trhliny ve vztazích. Jejich
cesty se po ‰kole vzdálily. Kajetán pﬁes poãáteãní zábrany pﬁijal
v televizi moderování amatérské písniãkové soutûÏe a stal se
opravdovou celebritou. Pendluje mezi náruãemi modelek a náruãí svého uãitele angliãtiny.
Petr na univerzitû zÛstal jako uãitel a dál zarputile bojuje
proti konzumu. Pedantsky hlídá svou Ïenu a syna pﬁed nástrahami civilizace a vyãítá Kajetánovi zradu ideálÛ. Oba pﬁátele v‰ak
zaskoãí Filip. Rozhodne se zÛstat v nádrÏi navÏdy a vrátit se tak
do vodního praÏivlu. Cítí se b˘t vydrou, mezi prsty mu ra‰í plovací blány. Postupnû se uzavírá svûtu, aÏ utichne docela. Vûci se
dávají do pohybu – Petra opustí Ïena, Kajetán pod dojmem ztráty pﬁítele vyvolá rvaãku v televizním studiu. Jejich jistoty se bûhem nûkolika vteﬁin rozsypou na prach.
V závûreãné scénû na bﬁehu jezera nesou Petr s Kajetánem na
ramenou dﬁevûnou truhlu. Tmavé obleky mají rozhalené, od podpatkÛ jim odlétají kamínky. Vypou‰tûjí Filipa do vod jezera. Pe-
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tr zachraÀuje hmyz z hladiny a Kajetán si opodál otevírá „obchod" s klacíky, blátem a listím. Na závûr dvû osiﬁelé „akvabely"
zmizelému pﬁíteli tanãí.
Hra je i pﬁes mnoÏství gagÛ a humorn˘ch situací prostoupena generaãní nostalgií a místy aÏ mraziv˘m surreálnem. Autor za
ni získal 1. místo v soutûÏi Nadaãního fondu cen Alfréda Radoka
za nejlep‰í pÛvodní ãeskou a slovenskou divadelní hru roku
2003. V sezónû 2004/2005 se Akvabely chystá inscenovat pﬁední ãesk˘ reÏisér Vladimír Morávek v hradeckém Klicperovû divadle v rámci cyklu „Národ v sobû”.
Text je k dispozici v DILIA.
David Drábek
HO¤ÍCÍ ÎIRAFY
Osoby: 9 muÏÛ, 3 Ïeny
Pán cítí, Ïe tento den zemﬁe. Obûtuje se tedy a svého bezmeznû
oddaného sluhu Zby‰ka zabije a vycpe – vÏdyÈ co by si chudák
bez stﬁedu svého Ïivota poãal?! Pak se vydá za svou silnû nalíãenou Paní. Cestou potká vnadnou Stázu, která ho nakojí vlastním mlékem a svému starému pﬁíteli z dûtsk˘ch let sebevraÏdu
vymluví. Stáza se ov‰em shodou okolností utopí. Mezitím se Paní se sluÏkou Kubébou znaãnû opijí a zase témûﬁ vystﬁízliví. Nastane je‰tû ﬁada neãekan˘ch událostí, neÏ zjistíme, Ïe Pánovi
bude znemoÏnûna okázalá a slavná smrt na kﬁíÏi – nastal totiÏ
konec svûta.
Text je k dispozici v DILIA.
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David Drábek
KOSMICKÁ SNÍDANù ANEB NEB¤ENSK¯
Osoby: 10 muÏÛ, 9 Ïen, 1 dítû
Osou textu jsou osudy mladého muÏe Nebﬁenského, pﬁíbûh jeho
„Ïivota, smrti i toho po ní“. V prvním dílu hry se Nebﬁensk˘ ocitá v restauraci, kde pﬁed lety do‰lo k explozi (provedené tajemnou bytostí s gázou na obliãeji), jejíÏ obûtí se stala Nebﬁenského
osudová láska Kateﬁina. Dûsivá noãní mÛra onoho ãinu se znovu
vrací a zaãíná pátrání po strÛjci ne‰tûstí. Vodítkem k tomu jsou
zprávy z neãekanû se objeveného hrdinova dûtského deníãku.
Poznáváme matku hlavního pﬁedstavitele, b˘valou manek˘nu,
a také geniálního profesora Mamaje, odborníka na mezní stavy
Ïivota, kter˘ Nebﬁenskému pﬁedpoví cestu jinam. V profesorovû
ordinaci se hrdina setká s mladiãkou a pÛvabnou, av‰ak nemocnou Danielou a jejím „opakem“ – stalet˘m starcem Makropulem,
jenÏ se vá‰nivû vrhá do své osmnácté klinické smrti a ví, Ïe nebude poslední. Po odchodu Nebﬁenského z ordinace je profesor
Mamaj zavraÏdûn Neznám˘m s gázou na obliãeji.
Druh˘ díl se odehrává na palubû kosmické lodi, povûstná posmrtná cesta „za svûtlem“ je zde zpodobnûna jako cesta raketou
do vesmíru. Nebﬁensk˘ je ãlenem posádky sloÏené z muÏÛ, kteﬁí
v jeden shodn˘ den spáchali na Zemi sebevraÏdu. Jejich bolestná
pozemská témata sadisticky odkr˘vá „vetﬁelec“, jenÏ se zjevil na
palubû – Masmédium, laãné cizích intimností a útrap. V závûru hry
dojde k pﬁistání na „planetû“, kde se také odhalí kriminální zápletka o zafaãovaném démonu (pro nedoãkavé: je to Nebﬁenského
padl˘ stráÏn˘ andûl) a k úlevnému a neãekanému happyendu v po-

dobû opûtovného setkání Nebﬁenského s Kateﬁinou.
Text je k dispozici v DILIA.
David Drábek a Darek Král
SOUSTA
Osoby: 6 muÏÛ, 4 Ïeny
ManÏelé Soustovi jsou souzeni pro svou údajnou zvrácenost a kanibalismus. Soud po drahném oddalování vyslechne dva svûdky
a obÏalované odsoudí k trestu smrti. Souzen˘m se v‰ak pozornost nevûnuje. Tady se pﬁedev‰ím soupeﬁí, a to mezi vÏdy úspû‰n˘m mlad˘m prokurátorem, kter˘ mûní soud v televizní show,
obhájcem – intelektuálem, zdrcen˘m krizí doby a enormní pﬁizpÛsobivostí mladé generace, a ponûkud primitivním star˘m
soudcem, jehoÏ hlavní ctiÏádostí je koneãnû tu najít partu kamarádÛ. Oba prokurátorovi svûdci mají jisté kouzlo, on není zcela du‰evnû zdráv, coÏ by mohlo mít souvislost s tûÏk˘m
ublíÏením na zdraví, jehoÏ se pr˘ na nûm Soustovi dopustili; ona
se k soudu ani osobnû nedostaví. Hra „Sousta“ disponuje neotﬁel˘mi nápady a ostrou ironií.
Text mÛÏe DILIA zprostﬁedkovat.
Pavel A. Draho‰
DÁMA S RUâENÍM OMEZEN¯M
Osoby: 3 muÏi, 2 Ïeny, kompars
Rita je bohatá dáma, po cel˘ Ïivot zvyklá na noblesní pﬁístup
a spoleãensk˘ zájem. Teì, kdyÏ zestárla a je pouze jednou z obyvatelek penziónu pro seniory, jí obdiv chybí. Zãásti si jej nahra-
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zuje vzpomínkami, kdy poprvé objevuje i stinné stránky svého Ïivota, a zãásti pak ovlivÀováním svého okolí, manipulacemi s lidmi. A okolí sebou manipulovat celkem ochotnû nechává – je tady
pﬁece v˘hled na dûdictví a nûkdo z nich je dostat musí. Tak se
rozehrává série intrik a spojenectví kaÏdého s kaÏd˘m a v‰ech
proti v‰em a paní Rita se v˘bornû baví.
Text je k dispozici v DILIA.
Tomá‰ Hájek
VELK¯ SMUTEK ÎEN
Osoby: 4 muÏi, 2 Ïeny
V poﬁadí druhá divadelní hra filosofa a spisovatele T. Hájka vychází kniÏnû (stejnû jako jeho první dramatické dílo „NajbrtÛv
syndrom aneb Fujtajxl“) v nakladatelství Jaroslav Bárta, Studio
JB v produkci umûlecké agentury Foibos. Bizarní vyprávûní na
pozadí pádu reÏimÛ líãí pﬁíbûh tajn˘ch policistÛ na v˘chod od
Îelezné opony, kteﬁí vy‰etﬁují dÛvody, které pﬁimûly dva tisíce
Ïen, aby se shromáÏdily na pohﬁbu svého gynekologa Richarda
Gajdy. Posléze se ukáÏe, Ïe nikdy nemûli sexuální styk s Ïenou,
dokonce ani s vlastní manÏelkou.
Konfident, typ pﬁedlistopadového veksláka, a Náãelník, tlou‰tík s obno‰eném man‰estrovém saku, nacházejí ke svému úÏasu
mezi dvûma tisíci Ïenami, které se shromáÏdily na pohﬁbu svého
gynekologa, své manÏelky Petru (typ zdánlivû unylé krásky) a Jarunu (obstaroÏní lidová babizna). ProtoÏe nejen oni, ale zejména jejich policejní nadﬁízení Specialista a Figurant vidí ve srocení
Ïen politickou demonstraci proti reÏimu, zaãíná vy‰etﬁování kau-
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zy „smrti a pohﬁbu gynekologa“, jeÏ vrcholí v˘slechem Petry
a Jaruny na detektoru lÏi otázkami typu: ‚existuje svûtového
spiknutí Ïen‘? V tûch okamÏicích ale padá Îelezná opona, b˘val˘ Konfident se stává podnikatelem, majitelem erotického ãasopisu. B˘val˘ Náãelník nav‰tûvuje svého b˘valého podﬁízeného
a nabízí mu domácí porno k oti‰tûní. Takﬁka krachující ãasopis
chce Konfident zachránit pomocí ãtenáﬁské soutûÏe: ‚kdo zabil
gynekologa‘? Pﬁíbûh se vrací ke svému základnímu motivu
a s ním pﬁicházejí na scénu i Jaruna, nyní bohatá podnikatelka,
která ode‰la od Náãelníka hned po pﬁevratu, i Petra, luxusní callgirl. Îivotní frustrace obou hlavních muÏsk˘ch protagonistÛ jsou
demaskovány. V˘znam sexu jako poslední útûchy vyvrhelÛ dûjin
je v závûru nahrazen erotikou jako zvlá‰tním druhem svobody.
Konfident pﬁichází o své celoÏivotní panictví a Figurant ﬁíká záhadnou vûtu: „Já jsem vrah“.
Text (v kniÏní podobû) je k dispozici v DILIA.
Jiﬁí Hubaã
HOSTINA U PETRONIA
Hra o ‰estnácti obrazech
Osoby: 17 muÏÛ, 2 Ïeny
Pí‰e se dvanáct˘ rok vlády císaﬁe Nera a na císaﬁském dvoﬁe
a v celém ¤ímû vládne neklid a strach – udavaãi se to jen hemÏí. Mûstem vládne prodlouÏená Neronova ruka – velitel císaﬁské
gardy Tigellinus.
Nero, kter˘ se povaÏuje za velkého básníka, se chystá zúãastnit veﬁejné básnické soutûÏe. Spolu s ním i jeho chránûnec
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a pﬁítel, mlad˘ Ancius, milenec hétery Clivie, b˘valé milenky vûhlasného básníka Petronia. V tom ale nûkdo na zeì napí‰e hanopis
na samotného císaﬁe a za autora je oznaãen Ancius. Nero nemÛÏe
takovou uráÏku odpustit – zvlá‰È, kdyÏ mu Ancius krátce pﬁedtím
kritizoval jeho ver‰e – a nechá na Petroniovi, aby posoudil Anciovu vinu. Petronius, aãkoliv dobﬁe ví o jeho nevidû, v obavû o svÛj
Ïivot souhlasí s jeho odsouzením. Skuteãn˘m autorem hanopisu je
ov‰em Tigellinus, kterému Clivie, aby zachránila Ancia, písemnû potvrdí, Ïe to napsal Petronius. Ancius si ov‰em mezitím vzal Ïivot,
takÏe její udání nevinného Petronia bylo zbyteãné.
Petronius si ov‰em uvûdomí, Ïe hrdost a ãest jsou více neÏ
Ïivot, odmítne Nerovu Ïádost o pózování v paruce a Ïensk˘ch ‰atech, a namisto omluvy napí‰e císaﬁi ostr˘, uráÏliv˘ dopis. Pak
uspoﬁádá u sebe v domû hostinu, které se ale jako jediná zúãastní Clivie. Ve chvíli, kdy pﬁed domem na nûj ãeká centurion
s vojáky, si vezme Ïivot.
Text je k dispozici v DILIA.
Pavel Kohout
ARTHUROVO BOLERO
Osoby: 5 muÏÛ, 5 Ïen
Znám˘ ãesk˘ dramatik Pavel Kohout se inspiroval komedií Arthura Schnitzlera „Rej“ a jako refrén zvolil skladbu Maurice Ravela
„Bolero“. Schnitzlerova hra zobrazující chování obãanÛ rakouského mocnáﬁství pﬁi milostn˘ch hrátkách, pﬁesnûji ﬁeãeno pﬁed aktem a po nûm, vzbudila takov˘ skandál, bouﬁlivé protesty
a cenzurní zákazy, jaké nemají v divadelní historii obdoby. Dnes

jiÏ tûÏko mÛÏeme procítit tehdej‰í morální pohor‰ení, neboÈ samotn˘ akt byl podle autora na jevi‰ti milosrdnû zahalen tmou.
Nejedná se tedy o pornografii, spí‰e o jak˘si erotick˘ Ïivoãichopis. âlovûk je nachytán v situaci, kdy se musí odhalit, doslova
i obraznû, a vzápûtí je usvûdãen ze své prolhanosti a pﬁelétavosti. Podobného morálního pobouﬁení jako za ãasÛ RakouskoUherska uÏ dne‰ní dramatik nemÛÏe dosáhnout, kdyÏ témûﬁ
v‰echny morální zábrany vzaly za své. Erotika jiÏ dnes nemá pﬁitaÏlivou vÛni a chuÈ zakázaného ovoce. Stává se spí‰ prostﬁedkem k vylep‰ení Ïivota a kariéry, náhraÏkou lásky
v chudokrevném manÏelství, pomstou za uraÏenou ãest. Pﬁesto se
i v tomto promiskuitním ﬁetûzci vyskytuje nûha a vûrná láska.
Pavel Kohout napsal vtipnou a krutou komedii o intimním Ïivotû dne‰ních ãesk˘ch podnikatelÛ.
Svûtová premiéra hry Arthurovo Bolero se konala 19. 6. 2004
v DJKT v Plzni. Text je k dispozici v DILIA.
Jaroslav Kolodûj
JAK KA·PÁREK VYSVOBODIL KRÁLE HONZU
Pohádka se zpûvy
Osoby: 6 muÏÛ, 5 Ïen
Po svatbû, kdy si mlad˘ král Honza vzal za Ïenu princeznu Karolínku, se do pohádkového království vrací z pekla JeÏibaba Pedikola se dvûma ãerty pro uspávací vodu, kterou hlídá vodník
Rosílek. KdyÏ se potká s Honzou, kterého nemá ráda, zakleje ho
(Honza zdﬁevûní). Ka‰párek za pomoci princezny, dûda V‰evûda
a ostatních pohádkov˘ch bytostí Honzu zachrání, ãerti dostanou
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svoji vodu a vracejí se do pekla. JeÏibaba zÛstává v královské kuchyni jako pomocnice, star˘ král s královnou odcházejí do dÛchodu do chaloupky v lese. Pﬁíbûh je voln˘m pokraãováním
pohádky Ka‰párek a Kopﬁivka. Lze ho ov‰em hrát i samostatnû.
Pﬁedstavení trvá 55 minut bez pﬁestávky. Tato pohádka s jednoduch˘mi zpûvy (vût‰inou na melodie národních písní) se zamûﬁuje na dûtské publikum od tﬁí do 12 let. V Podûbradském divadle
hrála roli Ka‰párka dívka. V˘prava byla ﬁe‰ena jako kniha s malovan˘mi listy kulis, které se bûhem hry otáãely, a tak se mûnila scéna. Pro inscenaci staãí minimum rekvizit.
Text je k dispozici v DILIA.
Jaroslav Kolodûj
KA·PÁREK A KOP¤IVKA
Osoby: 7 muÏÛ, 4 Ïeny
Dekorace: témûﬁ se nepouÏívají rekvizity a ani nábytek.
Pohádka, cílená na vûkovou skupinu dûtí M· a 1. – 5. tﬁídu, pﬁivádí na jevi‰tû typické bytosti, s nimiÏ se dûti v ãesk˘ch pohádkách obvykle setkávají. Pﬁíbûh je jednoduch˘: Ka‰párek s Honzou
za pomoci vodníka vysvobodí ukradenou princeznu z moci zlé ãarodûjnice Pedicoly a zbaví pohádkov˘ les dvou loupeÏníkÛ. Dále
vystupují Dûda V‰evûda, Kuchaﬁka, král a královna. V pohádce je
nûkolik písniãek s jednoduchou melodií zapamatovatelnou i pro
dûti. Scénu – pohádkov˘ les, chalupu ãarodûjnice a síÀ královského paláce – vyﬁe‰ili podûbrad‰tí ochotníci jako velikou knihu,
kde jsou na jednotliv˘ch dvoustranách namalovány pﬁíslu‰né
scény a bûhem pﬁedstavení se otáãením mûní. Pohádka se tak dá
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hrát bez pﬁestávky a trvá 50 minut. Hru lze inscenovat i v loutkové podobû.
Text je k dispozici v DILIA. Hudební doprovod mÛÏeme zprostﬁedkovat od autora, a to jak na minidisku, tak na CD.
Zdenûk Kozák
ZAPEKLITÁ KOMEDIE aneb Kdosi brousí na Paìousy
Satirická komedie
Osoby: 11 muÏÛ, 6 Ïen, kompars
Dekorace: náznaková
Drdovsky ladûná satirická komedie je urãena dospûl˘m divákÛm,
i kdyÏ v ní hrají pekelné bytosti. A právû tyto „podpozemské” síly dokáÏí vymyslet na lidi osvûdãené zkou‰ky charakteru. Vûãn˘mi lákadly pro hﬁí‰níky jsou peníze, moc, kariéra, pohodln˘ Ïivot
v pﬁepychu atd. Po vzoru Drdov˘ch komedií autor vytvoﬁil vtipnou jevi‰tní podívanou s písniãkami, která hercÛm sk˘tá lákavé
role svérázn˘ch a charakterovû plastick˘ch postav a divákÛm pohodov˘ divadelní záÏitek.
Text v nové autorovû úpravû je k dispozici v DILIA. Jeho pÛvodní
verzi DILIA vydala v r. 1984.
Martin Kudliãka
OPICE VE SK¤ÍNI
Osoby: 2 (+ 4) muÏi, 2 Ïeny, 1 opice
Nepﬁíjemná komedie pro dvû muÏské a dvû Ïenské hlavní postavy a opici. Ve hﬁe dále epizodnû figurují: dva stûhováci a dva obchodní zástupci. Celé je to o nenápadné manipulaci mocn˘ch
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s tûmi „nemocn˘mi“, kteﬁí netu‰íce, Ïe jsou manipulováni, chvaloﬁeãí moÏnostem, které jsou jim v rámci manipulace „akãnû“ poskytovány.
Autor ﬁíká: „Zcela mimo ve‰kerou plánovanou ãinnost napadl
mû zárodek této rádoby divadelní hry. Jsem velmi smutn˘ z toho, jak nenápadnû a s jakoby pﬁátelsk˘m úsmûvem naléhajících,
podléhá bûÏn˘ pozem‰Èan podnikatelsk˘m zámûrÛm obchodních
spoleãností, které vyzbrojeny v˘razem spasitele, zcela bezohlednû vyuÏívají zatím neprobádan˘ch zákoutí na‰eho mozku k vlastnímu prospûchu, aniÏ by v drtivé vût‰inû nabízely cokoli
uÏiteãného, hezkého, smysluplného. Jsem z toho smutn˘ a je‰tû
spí‰ rozezlen˘ a toto je moje vyhlá‰ení války.“
Text je k dispozici v DILIA.
Lenka Lagronová
JOHANKA
Osoby: 6 muÏÛ, 1 Ïena, rÛzné (spí‰e muÏské hlasy)
Jedná se o parafrázi pﬁíbûhu o Johance z Arku. Celá hra se odehrává v gotickém sále jakéhosi hradu, kde se shromáÏdilo ‰est
muÏÛ: Král Francie, kter˘ sám pochybuje o své legitimitû („Nejsem král! Jsem tady pro v‰echny nûco jako král… Nûco jako…“),
jeho pragmatick˘ rádce Trémoille („To nûjak domluvíme… V‰echno se dá nûjak domluvit. V‰echno.“), mlad˘, bojácn˘ a blouzniv˘
‰lechtic Robert („¤í‰e velk˘ch chánÛ… To v‰echno pr˘ je. A Ïije
se tam. To nikdo ani neví jak.“), králÛv bratr Vévoda Alencon („Vy
jste ji nevidûli bojovat… ten strach a odvaha…bolest,
krev…strach a znovu…valí se to dál…nadchnout!… Já ji totiÏ

miluju!…Já ji miluju!“), drsn˘ vojevÛdce La Hire („Vona byla taková radost. Vona nikoho nezabila! To jim vadilo nejvíc.“) a biskup („Král nebes…takovejch uÏ bylo! Tohle poslouchám celej
Ïivot. Poﬁád nûkdo má nûco s králem nebes“.) V‰ech ‰est muÏÛ
v prÛbûhu hry stále mluví a jí a postupnû místnost zavaluje odpadky. Mezi nû nûkolikrát pﬁichází krásná a ãistá Johanka, pokaÏdé v jiném údobí svého pohnutého Ïivota, na poãátku, kdy je
pﬁesvûdãí o taÏení na Orléans, zranûná pﬁed korunovací v Reme‰i a na konci uÏ sly‰íme jen její hlas, jak vypovídá pﬁi procesu
a odevzdává se hranici. V sále vidíme stále stejné muÏe, av‰ak to
setkání v‰echny nûjak poznamenalo, promûnilo.
Hra pﬁiná‰í originální pohled na mnohokrát zpracovan˘ pﬁíbûh. KaÏdá z postav jakoby zpívala svÛj vlastní hlas, kter˘ se
stﬁetává s Johanãin˘m poselstvím, promûÀuje se a skládá v mohutnou melodii. Jsme jakoby v zákulisí – z hlavního dramatu
a dûje se dozvídáme jen fragmenty, smysl pﬁíbûhu se skládá jako
mozaika. PﬁestoÏe hra vypráví dávnou historii, jednotlivé lidské
typy a pocity, lehce groteskní jednání a jazyk postav – to v‰e
velmi nenásilnû odkazuje k souãasnosti.
Text je k dispozici v DILIA.
Lenka Lagronová
KRÁLOVSTVÍ
Osoby: 4 Ïeny, 2 muÏi, ﬁádové sestry
Kﬁehk˘ pﬁíbûh stárnoucí spisovatelky Beátky se odvíjí v jedenácti obrazech. Na poãátku ji vidíme v kuchyni domku, kde osamûle Ïije se svou star‰í sestrou, s obrovskou mísou medu, kterou
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naplnil jejich otec v den, kdy se Beátka narodila. Sestra jí vyãítá, Ïe neumí Ïít, Ïe je stále jen smutná, Ïádná radost v ní není.
Beátka je nervózní, je zamilovaná do Davida, ale bojí se, „Ïe zase nic..…zase jen ãekat.“
Druhá scéna se odehrává v moderním venkovském kostelíku
na slavnosti, kdy je mezi ﬁádové sestry pﬁijímána mladiãká dívka.
Setkáváme se tu se v‰emi postavami, které tvoﬁí Beátãin vesmír:
její star‰í, mrzutá, milující sestra Marta. Padesátilet˘ David, stále je‰tû velmi krásn˘ muÏ. Moudr˘, stateãn˘ knûz, jepti‰ky a stará bláznivá ·imona, která na hﬁbitov, kde kdysi tekla ﬁeka, chodí
chytat ryby a doufá, Ïe se stane „opravdick˘m rybáﬁem“ jako b˘val její dávno mrtv˘ dûda. Její donekoneãna se opakující replika
„Na rybu se musí ãekat“ je jak˘msi leitmotivem celé hry.
KdyÏ ve tﬁetí scénû po slavnosti spoleãnû uklízejí, pozve David
koneãnû Beátku na schÛzku. âtvrtá scéna se odehrává na hﬁbitovû, ·imona zase „chytá“, obû sestry nervóznû, ale s nadûjemi
oãekávají Davida. Beátka touÏí naplnit smysl Ïenského údûlu,
mít dûti, vlastní domov a rodinu. V páté scénû ji v‰ak David
oznamuje, Ïe brzy zemﬁe, její sen se rozpadá, netû‰í ji ani, Ïe jí
nûkdo poprvé v Ïivotû vyznal lásku a políbil ji. David jí nerozumí, vybízí ji, aby zúroãila svÛj talent („Ty nepotﬁebuje‰ dûti. Ty
má‰ talent! …Teì má‰ krizi, ne?“), sám je plnû zaujat velkolepou tragikou svého osudu. Po nûjakém ãase se v‰ak ukáÏe, Ïe David neumﬁe, jeho svût se pomalu hroutí. Beátka v‰ak nakonec
najde sílu v nové cestû, pokusí se následovat onu mladiãkou dívku a v‰echno se zaãne mûnit a obrozovat – Beátka zaãne jinak
psát, Marta vyhodí zbytek medu na otcÛv hrob, v posledním ob-
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razu zaãne zase pr‰et a znovu se objeví ﬁeka, ·imona chytne rybu a pﬁinese ji v‰em ukázat do kostela, ryba zemﬁe, ale i David
nakonec zachytí odraz její nové síly.
Poetika hry osciluje mezi duchovním poselstvím a témûﬁ jadrn˘m, lehce groteskním humorem a realistickou drsností v‰edního Ïivota postav. Krátké repliky, nûkteré jakoby
„odposlouchané“ ze Ïivota, jiné plné kﬁehké symboliky. Pﬁedev‰ím Ïenské postavy pﬁiná‰ejí nûkolik skvûl˘ch hereck˘ch pﬁíleÏitostí.
Text je k dispozici v DILIA.
Lenka Lagronová
MIRIAM
Osoby: 2 Ïeny, muÏsk˘ a Ïensk˘ hlas, pﬁípadnû dal‰í Ïena
Krat‰í hra v rozsahu jednoaktovky se odehrává na starém, zanedbaném hﬁbitovû. Vûrka sem utekla, protoÏe „uÏ v‰echno rozbila“
a má s sebou prá‰ky, které hodlá spolykat. Setká se zde s Mirkou,
která sem jde sekat trávu. Prá‰ky omámená Vûrka se nejprve Mirky, která je v ãerném a s kosou, lekne, upadne a rozbije si koleno
o hranu hrobu ("Jsou vostr˘…tady jsou hroby vostr˘“). Mirka ji
pozve k sobû, aby jí ránu vyãistila. Îije v b˘valé márnici, kterou jí
„dali“ a ze které si udûlala chudiãk˘ pﬁíbytek. Uvaﬁí Vûrce ãaj.
Bûhem celekem v‰edního rozhovoru se obû Ïeny sbliÏují
a odhalují svÛj vnitﬁní svût. Obû jsou osamûlé, vyvrÏené, Vûrka
trpí bytostn˘m pocitem viny, a proto se trestá, Mirka ãasto celé
roky nejí, protoÏe doufá, Ïe k ní nûkdo pocítí lítost. Obû se ale
stateãnû snaÏí nést svÛj údûl („âlovûk jenom nesmí myslet na to,
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Ïe jiní Ïijou jinak. Hlavnû Ïe se Ïije“) KaÏdá má nûco, co jí dodává sílu: Vûrka magneÈák s polskou nahrávkou náboÏensk˘ch
písní, Mirka skﬁíÀ plnou vlastnoruãnû u‰it˘ch veãerních ‰atÛ. Postupnû se obû rozhodnou spoleãnû umﬁít, obléknou si Mirãiny ‰aty a vlezou do hlubokého hrobu, kter˘ ozdobí sochou Panny
Marie, jiÏ nûkdo vyhodil na smeti‰tû. Lehnou si, poslouchají hudbu z nahrávky a zpívají…
Hra se vyznaãuje zvlá‰tní kﬁehkostí a prostotou, dialog je veden v krátk˘ch jednoduch˘ch replikách, které v‰ak mají svou
osobitou poetiku se stopami ãerného humoru. Opakující se motivy skládají zvlá‰tní mozaiku dvou Ïensk˘ch osudÛ, které jsou
smutné, a pﬁesto plné nadûje. Skvûlá herecká pﬁíleÏitost pro dvû
hereãky jakéhokoli vûku.
Text je k dispozici v DILIA.
Lenka Lagronová
TEREZKA
Osoby: 1 muÏ, 6 Ïen, hlas
Autorka se s citem a pokorou dot˘ká tématu, které je v ãeském
prostﬁedí nové a odváÏné. Text jen respektuje a velmi vhodnû vybírá citace z autobiografie sv. Terezie z Lisieux Dûjiny du‰e
a z nûkolika jejich básní. Prostﬁedí klá‰tera je vykresleno realisticky – i kdyÏ s jemn˘m humorem. Vedle dûtské Terezie zachycuje text i velmi odli‰né charaktery dal‰ích sester. To dává hﬁe
plastiãnost a odlehãuje váÏné téma hry. Skrze dialogy mezi sestrami se divákovi otevírá hluboká reflexe duchovního Ïivota
a cesta k filozofii vûãného duchovního dûtství.

Od úvodního obrazu, kdy Terezie na pﬁání sestry pﬁedstavené
svûﬁuje deníku své vzpomínky, se na krátko dostáváme do dûtství
v otcovském domû. Od poãátku se projevuje Tereziina dûtskost,
schopnost radosti ze Ïivota, ale i ne‰ikovnost. A také touha stát
se ﬁeholnicí.
Dal‰í dûj uÏ pokraãuje v prosté a chudé klauzuﬁe. Kromû Matky pﬁedstavené, tu jsou je‰tû sestra Vincenta – typ hrubé, drsné
a za svatostí se – po namáhavé cestû postu a obûtí – deroucí Ïeny, mladiãká sestra Magdalena, nejistá, bojácná, touÏící po lidském kontaktu, jíÏ se Terezka stane rádcem a oporou. Ale
i Terezka potﬁebuje nûkoho blízkého, komu by poodhalila svou
nejistotu – a tou je AneÏka, sestra pﬁedstavená, její star‰í rodná
sestra.
Postupem ãasu se zhor‰uje její nemoc (tuberkulóza) a s tím
paralelnû probíhá i fyzick˘ rozpad klá‰tera. Terezka v‰e s pokorou, i kdyÏ i s vnitﬁním zápasem a fyzickou bolestí, pﬁijímá
a umírá odevzdanû.
Text je k dispozici v DILIA.
Roman Sikora
JITRO KOUZELNÍKÒ
Tragická fra‰ka
Osoby: velké mnoÏství postav
Stále mlad˘ a rozhnûvan˘ dramatik Roman Sikora – drÏe se Dürrenmattova hesla o historicky znemoÏnûném Ïánru tragédie – napsal v loÀském roce svou dal‰í tragickou fra‰ku. A podobnû jako
v tûch pﬁedchozích se v ní opût zamûﬁuje na politická témata.

30

novû zastupované ãeské hry
S ironií sobû vlastní v úvodním slovû dûkuje za inspiraci celému
panoramatu souãasn˘ch politick˘ch ikon od ãesk˘ch politikÛ
pﬁes Usámu bin Ládina aÏ po George Bushe Jr., aby posléze pro
svou kritiku souãasného spoleãenského, mocenského a politického systému pouÏil model, kter˘ známe jiÏ z jeho hry Smetení Antigony. Tentokrát ov‰em Sikora neãerpal z antické látky, ale
aktuální stav svûta zobrazuje skrze Shakespearovu tragédii z nejtemnûj‰ích: Macbetha. Zatímco Shakespearov˘m postavám ponechává jejich pÛvodní jména a víceménû se drÏí pﬁíbûhové linie,
jak ji dle Holinshedovy kroniky naãrtl jiÏ alÏbûtinsk˘ dramatik,
prodûlává zásadní zmûnu samotné dûji‰tû hry. V‰e se odehrává
ve smy‰lené zemi Natal, která slouÏí jako jak˘si postmodernû
pﬁevrácen˘ model renesanãní utopie: ostrov kdesi v tropech topící se v bídû a zaostalosti obyvatelstva a zmítan˘ zápasy lokálních uzurpátorÛ moci. PÛvodní rytíﬁská Británie se zde mûní
v chladného koloniálního spekulanta, kter˘ prostﬁednictvím
sv˘ch misionáﬁÛ a vyslancÛ vyuÏívá politickou nestabilitu Natalu ve svÛj prospûch. Sikora zde tak pí‰e podobenství snadno aplikovatelné na aktuální váleãné konflikty a roli svûtov˘ch velmocí
v nich. Macbeth je sice s pomocí britské intervence nakonec
zne‰kodnûn, ov‰em tûÏko ﬁíci, na které stranû vlastnû stojí zlo
a zloãinci. Závûreãná replika tûhotné Paní Makbethové „Bude váleãník,“ tento spor nerozhoduje, zato slibuje pomstu. „Vymknuta z kloubÛ doba ‰ílí“, jako by ﬁíkal autorÛv varovn˘ hlas, kdyÏ
na konci hry nechá tropy zapadnout snûhem.
Text je k dispozici v DILIA.
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Miroslav Stoni‰
NEBUDEM TO ROZMAZÁVAT
Bohapustá komedie
Osoby: 6 muÏÛ, 3 Ïeny
Dekorace: byt u matky, byt u syna, zámeck˘ park a kaple
Bohapustá komedie, ztﬁe‰tûná groteska, hra utrÏená ze ﬁetûzu,
pojmenuj si tu hru jak kdo chce‰. Zrodila ji na‰e souãasnost se
v‰emi protimluvy, hamiÏnostmi a neuvûﬁiteln˘mi morálními kotrmelci. Jedna postava za druhou, aÈ uÏ je to staﬁiãká matka – hrabûnka a zámecká paní, která na‰la pozdní lásku, nebo otec –
policejní dÛstojník ze starého reÏimu, jenÏ také nalezl svou pozdní lásku, stejnû jako jejich nedono‰en˘ syn Heﬁman, kter˘ v‰ak
není tak docela vlastní, a ov‰em také jeho Ïena Marta, jeÏ v‰ak
je uÏ tak trochu vdova... ti v‰ichni jsou stﬁelení a pitomí jak necky, ale nepatﬁí do blázince. Patﬁí mezi nás, protoÏe my konec
koncÛ nejsme jiní. Platí to i o advokátovi Karlovi, nalezeném
a hned zase ztraceném synovi, o komorníkovi a kandidátovi na
Nobelovu cenu Franzovi, a nakonec i o komorné Máry, prosté
dûvãici z hor.
Jednoho rána se rozpoutá – oã stupidnûj‰í, trapnûj‰í a komiãtûj‰í, o to sveﬁepûj‰í – boj o restituovan˘ majetek a dvûma
pohﬁebníkÛm, kteﬁí ten boj sledují, jde z toho hlava kolem. Tﬁi
vinohradské ãinÏáky, rokokov˘ zámek uprostﬁed rozsáhlého parku, nemluvû o polnostech, lesích, baÏantnici a jihoãesk˘ch rybnících... To v‰echno po dvou v˘stﬁelech z kulovnice získá ten,
kdo je nejmazanûj‰í ze v‰ech.
Îe by se nic z toho, co se v této hﬁe pﬁedvádí, nemohlo stát?
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Dramatik Miroslav Stoni‰ napsal svou komedii tak, Ïe i ty nejpitomûj‰í situace jsou pravdivé. Ale hlavnû: jsou k smíchu.
Text je k dispozici v DILIA.
Miroslav Stoni‰
NEVùSTKA CAPUA
Drama lásky a zrady
Osoby: 11 muÏÛ, 4 Ïeny
Dekorace: PacuviÛv dÛm, mûstské láznû, vinice, stan konzula
Apia
V dobû, kdy do Itálie vtrhl punsk˘ vojevÛdce Hannibal, hrozil
¤ímu zánik, neboÈ jedno mûsto za druh˘m padalo do jeho rukou.
A co hor‰ího: na‰la se i taková mûsta, jako vlivná Capua v úrodné Kampánii, která uzavﬁela s Hannibalem spojenectví. NeÏ se
tak stalo, do‰lo ov‰em ve mûstû k sloÏit˘m politick˘m bojÛm, aÏ
nakonec moc uchvátil patricius Pacuvius. Ale to je jen historick˘ rámec, jak jej popisuje Livius ve sv˘ch Dûjinách. Hrdinou pohnut˘ch událostí je ﬁímsk˘ centurion Numerius, PacuviÛv syn,
kter˘ se vrací domÛ po stra‰livé prohﬁe své legie. To, Ïe se Capua spojila s Hannibalem, povaÏuje za odporné a nemÛÏe otci tu
zradu odpustit. Rodná Capua uÏ pro nûho není nic jiného neÏ
pouhá prodejná nevûstka. Jeho vztahy s otcem se je‰tû zhor‰í,
kdyÏ se zamiluje do mladiãké Heracley, dcery ﬁemeslníka. Pacuvius dá jasnû najevo, Ïe nikdy nepﬁipustí, aby syn pﬁivedl do patricijského domu plebejskou dcerku. KdyÏ punsk˘ vojevÛdce
nav‰tíví Capuu, ubytuje se v Pacuviovû domû a Numerius se ho
pokusí zavraÏdit. Atentát se nezdaﬁí, ale Hannibal v zájmu spo-

jenectví udûlí Numeriovi milost. KdyÏ v‰ak Hannibala napadne na
ulici Heraclea s noÏem v ruce, vojevÛdce ji chladnokrevnû probodne. Numerius, jemuÏ se zhroutil svût, se posléze sblíÏí s lehkou holkou Paculou a uprchne s ní z mûsta obleÏeného ﬁímsk˘mi
legiemi. Omylem je zajat jako zrádce a konzul Fulvius pﬁikáÏe, aby
mu usekli ruce. A takto zmrzaãeného jej vrátí zpátky do Capuy.
Mûsto je ¤ímany brzy dobyto, v‰ichni senátoﬁi a patriciové popraveni a zbytek obyvatelstva je odsunut a nikdy se nesmí oni ani jejich potomci vrátit do Kampánie. Nevûstka Pacula je ﬁímsk˘m
senátem jmenována ãestn˘m titulem hrdinka ﬁímského lidu a smí
si z Kampánie vzít jakékoli bohatství. A ona, k pﬁekvapení vítûzÛ,
si vezme jen zmrzaãeného Numeria a odejde s ním z Kampánie.
Stoni‰ova Nevûstka Capua je plná vá‰nû, poÏivaãnosti, vypoãítavosti a obludné krutosti, ale také hrdosti, lásky a nadûje.
Text je k dispozici v DILIA.
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pﬁeloÏené
Daniel Besnehard
INTERNÁT – (Internat 1989)
Pﬁeklad Kateﬁina Neveu
Osoby: 7 muÏÛ, 5 Ïen
Internát patﬁí k prvním Besnehardov˘m textÛm, ve kter˘ch dramatik ãerpá inspiraci z literárních vzorÛ. V Internátu se Besnehard nechal okouzlit duchem vídeÀské moderny a napsal hru na
motivy ZmatkÛ chovance Töerlesse od Roberta Musila. Do prostﬁedí rakousko-uherského penzionátu zasazuje první samostatné
kroky mlad˘ch studentÛ, jejich milostná vzplanutí, první ‰ikanu
i souboje o ãest. MusilÛv text slouÏí jako podklad, na nûmÏ Besnehard vystavûl vlastní pﬁíbûh, zamûﬁen˘ na konfliktní vztahy
studentÛ k jejich okolí a na obtíÏnost a sloÏitost dospívání. Filozofické úvahy nebo spoleãenská kritika, které jsou vlastní Musilovu dílu, probíhají spí‰ okrajovû.
Text je k dispozici v DILIA.

nabízíme

Daniel Besnehard (*1954)
Besnehard patﬁí k autorÛm, kteﬁí zachycují svût do lyrick˘ch, intimnû ladûn˘ch textÛ. Hlavním tématem her, ocitajících se
mnohdy na rozhraní autobiografie, jsou pro Besneharda rozpadávající se partnerské a rodinné vztahy, citová vyprahlost ãlovûka,
pro nûhoÏ je ‰Èastná láska neuskuteãniteln˘m ideálem. Osamûlost postav podtrhuje autor motivem jinakosti (postavy pocházejí ze spoleãensk˘ch nebo národnostních men‰in), kter˘ s sebou
automaticky pﬁiná‰í problematiku exilu, a to jak geografického,
tak i citového, jako vyhnanství nedobrovolné i chtûné. Poslední
hry (napﬁ. Hudson River) pracují rovnûÏ s tématem nepﬁiznané
nebo utajované homosexuality a odráÏejí autorovu zku‰enost
s Ïivotem v Americe. Na‰eho ãtenáﬁe pﬁekvapí tzv. praÏská trilogie, trojice her inspirovan˘ch Prahou (Malá Strana, Sníh a písek,
Arromanches).
Daniel Besnehard vychází vstﬁíct publiku formou subjektivního, lyrického realismu, v nûmÏ kombinuje vûrohodné detaily ze
skuteãnosti s poetick˘m svûtem vnitﬁních monologÛ a vzpomínek. Je pozorovatelem a vypravûãem pﬁíbûhÛ, které se nacházejí v prostoru za realismem, v tichu zámlk, v prostﬁedí zbaveném
psychologick˘ch vysvûtlivek.
V pﬁekladu je dal‰í BesnehardÛv text – „saxofonová” hra Hudson
River.
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Andrew Bovell
PO VEâE¤I – (After Dinner)
PﬁeloÏil Martin Svoboda
Osoby: 3 muÏi, 3 Ïeny
Dûj se odehrává v pátek veãer v hospÛdce na pﬁedmûstí. Paula
a Dympie se vypraví tancovat do malého podniku na pﬁedmûstí.
Vezmou s sebou pﬁítelkyni Moniku, která se zábavû ve spoleãnosti zámûrnû vyh˘bá – stále nedokáÏe pﬁekonat ‰ok ze smrti
svého manÏela. Paula a Dympie se snaÏí oÏehavému tématu vyh˘bat, pﬁesto k nûmu diskuse sklouzne. Monika se z nahromadûn˘ch emocí v záchvatu vyzpovídá a urãit˘m zpÛsobem i oãistí.
U vedlej‰ího stolu naslouchá Gordon – ãeká totiÏ na kamaráda
Stephena, se kter˘m chce probrat rozchod se svou manÏelkou.
Ten se k podobn˘m tématÛm tváﬁí velmi nepﬁátelsky, nicménû
pozdûji se i on zaãne Gordonovi svûﬁovat se sv˘mi problémy.
V druhém dûjství se obû skupinky spojí – arogantní Stephen si
odvádí domÛ novû sebevûdomou Moniku, která jej chce jenom
vyuÏít; nesmûl˘ Gordon se pﬁi tanci sbliÏuje s hádavou Dympie.
Bûhem hry pomalu vyplouvají na povrch osobní problémy jednotliv˘ch lidí, jejich emocionální krize, strachy, úzkosti, ale i touha po jakémkoli smysluplném partnerském vztahu. Postavy jsou
reálné a uvûﬁitelné, jejich psychologie je peãlivû vykreslena. Jazyk je Ïiv˘ a vtipn˘, stﬁídají se polohy velmi komické i hoﬁké. Jako celek je hra ladûna víceménû pozitivnû.
Text je k dispozici v DILIA.

pﬁeloÏené

Pavel Cerny
CIRKUS WELT
Volnû na motivy hry Leonida Andrejeva „Ten, kter˘ dostává políãky“
Hra o prologu a ãtyﬁech dûjstvích
PﬁeloÏili Pavel Cerny a Helena Weltman – Cerny
Osoby: 9 muÏÛ, 2 Ïeny
Americk˘ autor ãeského pÛvodu pouÏil motiv klasické Andrejevovy hry s tím, Ïe pﬁíbûh zasadil do Nûmecka v roce 1933, tedy do
doby Hitlerova nástupu k moci. Tím v‰echny vztahy jednajících
osob dosáhly nové, velice silné dimenze, pﬁesahující pouh˘ problém lásky a osamûní hlavních protagonistÛ, kteﬁí hledají azyl
pﬁed cirkusem svûta, burácejícího kolem nich.
Do cirkusu Welt pﬁichází Ïádat o místo klauna neznám˘ muÏ,
kter˘ odmítá hovoﬁit o své minulosti a Ïádá, aby ho naz˘vali jako „Ten, koho fackují“. Krásná dcera hrabûte Manciniho krasojezdkynû Consuelo miluje svého partnera a trenéra Bezana, ale
na Ïádost svého otce a také proto, Ïe touÏí opustit cirkusov˘
svût, se chystá provdat za Barona, velitele jednotky SA. Tento
prost˘ pﬁíbûh je rámován vstupy chóru, tvoﬁeného klauny, kter˘
pﬁedná‰í aktuální zprávy z novin o zvolení Adolfa Hitlera nûmeck˘m kancléﬁem, o poÏáru v Reichstagu, zákazu shromaÏìování,
svobody slova atd. Je zﬁejmé, Ïe jak v cirkusu, tak i ve svûtû se
schyluje k tragickému konci...
Text je k dispozici v DILIA.
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Copi
NEZVANÁ NÁV·TùVA – (Une Visite Inopportune 1988)
Pﬁeklad Kateﬁina Neveu
Osoby: 4 muÏi, 2 Ïeny
Copiho poslední, autobiografická hra, nás pﬁivádí do nemocniãního
pokoje pacienta zasaÏeného virem H.I.V. Ocitáme se v absurdním,
fantaskním svûtû, v nûmÏ se provádûjí neuvûﬁitelné lékaﬁské experimenty a stavûjí mauzolea a jímÏ defilují nejrozmanitûj‰í postavy.
V den sv˘ch narozenin se excentrick˘ pacient Cyril stane obûtí mnoha neãekan˘ch náv‰tûv: ‰vagrová zahrnuje oslavence nevkusn˘mi
dary, o které ho vzápûtí obírá jeho o‰etﬁovatelka, pﬁijde i dávn˘ CyrilÛv pﬁítel Hubert nebo neznám˘ mlad˘ novináﬁ. Nejvût‰í rozruch
zpÛsobí v celé nemocnici rozpínavá operní diva Regina Morti.
Blázniv˘ rej Nezvané náv‰tûvy se v‰ak odehrává se ve stínu nevyhnutelné smrti a je ve svém jádru mraziv˘m karnevalem ‰ílenství.
Text je k dispozici v DILIA.
COPI (1939–1987)
Humorista, spisovatel, kreslíﬁ, dramatik a herec argentinského
pÛvodu. Do PaﬁíÏe pﬁi‰el v roce 1963, od sedmdesát˘ch let
vstoupil do povûdomí sv˘mi krátk˘mi dramaty. Copi ve svém díle mísí humorn˘m zpÛsobem realitu s fantazií a svÛj pﬁístup korunuje ironick˘m nadhledem. Pﬁes svÛj lehk˘ tón v‰ak hry
zpracovávají váÏná spoleãenská témata jak˘mi jsou napﬁ. osamûlost nebo násilí, ale i osobní lidská traumata. Svérázné postavy se nacházejí v tûÏk˘ch Ïivotních situacích, mnohdy na
hranici vlastního rozkladu. Dal‰í hry: Ples bláznÛ, Homosexuál
aneb Jak je tûÏké vyjádﬁit se, Ledniãka atd. Copiho hry opl˘vají
zvlá‰tní magickou atmosférou a vynikají ãern˘m humorem.

pﬁeloÏené
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Tankred Dorst
JÁ, FEUERBACH – (Ich, Feuerbach)
PﬁeloÏil Vladimír Tome‰
Osoby: 2 muÏi, 1 Ïena
Dekorace: jevi‰tû pﬁi pﬁestavbû
Herec Feuerbach se po sedmi letech, bûhem nichÏ nevystupoval na jevi‰ti, pﬁichází pﬁedvést ﬁediteli jednoho divadla. Zatím ho v‰ak pﬁijme
pouze asistent. Mezi ním a hercem se zapﬁede rozhovor, bûhem nûhoÏ
se ukáÏe, Ïe Feuerbach strávil onûch sedm let v psychiatrické léãebnû, Ïe je osobností sice mimoﬁádnou, av‰ak neschopnou vrátit se do
normálního Ïivota, a tedy ani do divadla. To potvrdí i závûr, kdy Feuerbach pﬁedvádí monolog Goethova „Tassa“, a ﬁeditel, jehoÏ pﬁítomnost mÛÏe divák jen tu‰it z asistentova sdûlení, beze slova odejde.
Text je k dispozici v DILIA.
Franz Grillparzer
VLNY MO¤E A LÁSKY – (Des Meeres und der Liebe Wellen)
Tragedie o 5 dûjstvích
PﬁeloÏil Vladimír Tome‰
Osoby: 5 muÏÛ, 3 Ïeny, kompars (sluhové, lid, chrámové dívky)
Dekorace: pﬁed chrámem Afrodity, v chrámu, Héﬁino obydlí s vûÏí, exteriér s vûÏí
Rakousk˘ dramatik Franz Grillparzer (1791–1872), autor
mnoha ver‰ovan˘ch her s antick˘mi a historick˘mi námûty
(z ãesk˘ch dûjin napﬁ. „Libu‰e“, „Krále Otakara ‰tûstí a pád“)
zpracoval v této hﬁe starovûkou báji (známou i z Ovidia) o mladíkovi Leandrovi, kter˘ se pﬁi slavnosti v Afroditinû chrámu za35
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miluje do knûÏky Héró. Aby se s ní mohl setkat, pﬁepluje moﬁskou úÏinu (dne‰ní Dardanely). Pﬁi druhé plavbû v‰ak nástrahou
veleknûze, kter˘ chce ochránit Héﬁinu povûst, zahyne v rozbouﬁeném moﬁi a Héró umírá Ïalem. Scéna setkání milencÛ v knûÏãinû obydlí si sv˘m básnick˘m pÛvabem nezadá s balkonovou
scénou ze Shakespearova „Romea a Julie“.
Po zastaralém pﬁekladu z 19. století a velice volné úpravû
z první poloviny 20. století je tento pﬁeklad prvním pﬁevodem do
ãeského jazyka, kter˘ po stránce formální i obsahové dÛslednû
tlumoãí originál.
Text je k dispozici v DILIA.
Ephraim Kishon
Z TECHNICK¯CH DÒVODÒ OTEV¤ENO – (Wegen Renovierung geöffnet)
Zákulisí ve dvou jednáních, 2000
Pﬁeklad Martina Schlegelová
Osoby: 6 (popﬁ.5) muÏÛ, 3 (popﬁ.2) Ïeny
Komedie „Z technick˘ch dÛvodÛ otevﬁeno“ se odehrává v divácky atraktivním prostﬁedí – odhaluje tajemství divadelního zákulisí. Ve volnû navazujících scénách se pﬁedstavují v‰echny známé
postavy: zoufal˘ autor, kter˘ nepoznává svÛj text, ﬁeditel – manipulátor, hysterické hereãky, nedocenûní herci, nafoukan˘ kritik… V‰emi peripetiemi divadelního provozu nás provází Autor,
kter˘ dûní komentuje. Stáváme se svûdky pﬁípravy nového muzikálu, divadelní zkou‰ky, zákulisních pletich a intrik. Hra konãí
dlouh˘m ponauãením pro zaãínajícího herce…
Kishon vyuÏívá vÏit˘ch pﬁedstav, které lidé o divadle mají,

pﬁeloÏené

a vtipnû je rozvíjí a obohacuje na základû své vlastní bohaté
zku‰enosti. Volná kompozice umoÏÀuje velkou tvÛrãí svobodu jak
reÏisérovi, tak i hercÛm, kteﬁí vût‰inou hrají nûkolik rÛznorod˘ch
rolí. KishonÛv pohled je pln˘ laskavé sebeironie. Hra mûla velk˘
úspûch na evropsk˘ch scénách, pﬁedev‰ím v Nûmecku.
Text je k dispozici v DILIA.
Heinrich von Kleist
PENTHESILEIA – (Penthesileia)
Ver‰ovaná tragedie na mytické motivy
PﬁeloÏil Vladimír Tome‰
Osoby: 4 muÏi (+ ﬁada epizodních rolí – ¤ekové), 5 Ïen (+ epizodní role – Amazonky), kompars
Dekorace: boji‰tû u Tróji
Tragedie Penthesileia je svébytn˘m Kleistov˘m ztvárnûním mytick˘ch pﬁíbûhÛ o mladé královnû Amazonek, které se vmísí do bojÛ
u Tróji, aby si mezi ﬁeck˘mi vojáky ukoﬁistily ploditele pro svÛj
Ïensk˘ stát. Ona sama na pokyn boha Marta usiluje o vojevÛdce
Achillea, do nûhoÏ se zamiluje a Achilleus do ní. Tragick˘m nedorozumûním ho Penthesileia v pominutí smyslÛ nelidsk˘m zpÛsobem zabije a kdyÏ pozná svÛj omyl, dobrovolnû umírá.
Tento nov˘ úpln˘ pﬁeklad je po pﬁekladu Otokara Fischera z r.
1912 druh˘m pﬁevodem Kleistovy ver‰ované tragedie do ãe‰tiny.
Penthesileia byla u nás inscenována v roce 1914 K. H. Hilarem
na jevi‰ti Vinohradského divadla.
Text je k dispozici v DILIA.
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Fausto Paravidino
DVA BRAT¤I – (Due fratelli)
pﬁeklad Kateﬁina Bohadlová
Komorní tragedie v 53 dnech
Osoby: 2 muÏi, 1 Ïena
Mladého nadûjného dramatika a herce Fausta Paravidina (1976),
rodáka z Janova, oznaãila kritika jako neobvyklou novinku italského divadla. Vystudoval herectví pﬁi Teatro Stabile v Janovû,
nyní Ïije a pracuje v ¤ímû. Jako herec a scénárista pracoval pro
film, televizi i rozhlas. PﬁeloÏil nûkteré texty Pintera a Shakespeara. V roce 2002 vy‰ly soubornû v‰echny jeho dosud napsané
hry: Trinciapollo (1997), Gabriele (ve spolupráci s Giampierem
Rappou, 1998), Due fratelli (1998, cena Ubu 2001), Tutta la
colpa di Cupido (ve spolupráci s L. Arenou a G. Rappou, 1999),
La malattia della famiglia M (2000), Natura morta in un fosso
(2001), Peanuts-Noccioline (na zakázku Royal National Theatre
v Anglii, 2001), Genova 01 (na zakázku Royal Court Theater
v Anglii, 2001).
Hra Dva bratﬁi získala v roce 1999 ocenûní Tondelli (kategorie do 30 let ceny Riccione) a v roce 2001 cenu Ubu za nejlep‰í
italskou novinku. Poprvé hru nastudovalo Teatro Stabile v Bolzanu v sezónû 2000–2001 pod vedením reÏiséra Filippa Diniho.
Vûcn˘ jazyk, strohé dialogy a v‰udypﬁítomná ironie provází cel˘m
dramatem o tragédii mezilidsk˘ch vztahÛ mlad˘ch lidí. Jak sám
autor uvádí, postavy jsou zachyceny v náhodn˘ch Ïivotních situacích, nikoli v klíãov˘ch okamÏicích, protoÏe ten prav˘ Ïivotní pﬁíbûh se skládá z krátk˘ch, zdánlivû bezv˘znamn˘ch

pﬁeloÏené
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fragmentÛ. SouÏití dvou bratrÛ, Lva a Borise, a jejich pﬁítelkynû
Ericy pﬁedstavuje problematick˘ vztah dospívajících postav, zmítajících se mezi láskou a nenávistí. NepﬁetrÏitá podráÏdûnost,
bezohlednost a agresivní komunikace plná v˘hruÏek je na kaÏdodenním poﬁádku. Chladn˘ vztah Lva s Ericou je redukován na sex,
jedin˘ moÏn˘ zpÛsob porozumûní. V˘chodiskem z tíÏiv˘ch momentÛ jsou smy‰lené iluze v dopisech obou bratrÛ rodiãÛm, které odkr˘vají tajná pﬁání a nesplnûné i nesplnitelné touhy. Tyto
dopisy formou magnetofonov˘ch nahrávek jsou také jedin˘m
kontaktem protagonistÛ s vnûj‰ím svûtem. Nelze v‰ak donekoneãna hledat útoãi‰tû v iluzích. Je tﬁeba jednat. Jednoho dne se
Lev pﬁedãasnû vrátí z vojenské sluÏby a dojde k poslední hádce.
Text je k dispozici v DILIA.
Edward Redliƒski
ZÁZRAK V GREENPOINTU – (Cud na Greenpoincie)
Sarkastická tragikomedie o 4 dûjstvích
PﬁeloÏila Irena Lexová
Osoby: 6 muÏÛ, 2 Ïeny
Greenpoint je pﬁenesenû ﬁeãeno „Îebrákov“ souãasného New Yorku. Hra sice líãí Ïivot polsk˘ch emigrantÛ v USA, ale obecnû se
dot˘ká existence v‰ech V˘chodoevropanÛ, kteﬁí po pádu komunismu hledají a usilují o nové ideály. VytouÏen˘ sen o penûzích
a ekonomické prosperitû napodobuje modelov˘ obraz souãasnosti, ale v‰em hrdinÛm pﬁiná‰í jen zklamání z fale‰n˘ch iluzí.
Autor hru napsal na základû sv˘ch vlastních zku‰eností emigranta v USA. âeskou premiéru mûla r. 1999 ve Stﬁedoãeském di37
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vadle Kladno a r. 2000 byla s velk˘m úspûchem uvedena na Mezinárodním festivalu souãasné divadelní tvorby ve Zlínû.
Text je k dispozici v DILIA.
Norman Robbins
DO HROBKY TANEâNÍM KROKEM – (Tiptoe Through The Tombstones)
Detektivní komedie o dvou dûjstvích
Pﬁeklad Alexander Jerie
Osoby: 4 muÏi, 6 Ïen
Norman Robbins, autor i u nás velice úspû‰né Hrobky s vyhlídkou, v poznámce k vydání této hry napsal: „Od roku 1978, kdy
vy‰la tiskem Hrobka s vyhlídkou, jsem byl neustále zasypáván Ïádostmi divadelních skupin i divákÛ z rÛzn˘ch koutÛ svûta, abych
napsal pokraãování. Velice mi to lichotilo, ale nebyl jsem schopen pﬁijít na správnou zápletku – ãím uÏ mohu pﬁekvapit, kdyÏ
na konci hry je vût‰ina postav mrtvá! Krátce jsem si hrál s my‰lenkou, Ïe napí‰u hru, která bude Hrobce pﬁedcházet, ale nakonec, po dvaceti letech, nabízím toto pokraãování ságy rodiny
TombÛ.“ Opût se v‰e odehrává v tajemném sídle Monument House a znovu je cel˘ kraj ponoﬁen do zlovûstné mlhy. I tady jde o to
vyvraÏdit v‰echny dûdice, a to vÏdy s humorem, pﬁi kterém bûhá
mráz po zádech. Navíc tu nûkdo vraÏdí v klaunském pﬁevleku,
a pﬁitom ten prav˘ klaun, kter˘ tu po automobilové nehodû poÏádal o pomoc, to jistû není... Hra je samostatn˘m dílem, které
nevyÏaduje znalost dûje Hrobky s vyhlídkou.
Text je k dispozici v DILIA.

pﬁeloÏené

Eric Emmanuel Schmitt
MANÎELSKÉ VRAÎDùNÍ – (Petits crimes conjugaux)
PﬁeloÏil Michal LázÀovsk˘
Osoby: 1 muÏ, 1 Ïena
Gilles je spisovatel, a ManÏelské vraÏdûní je nejlep‰í detektivka,
jakou podle svého pﬁesvûdãení zatím napsal. Jeho Ïena Lisa,
s níÏ Ïije patnáct let, tuto knihu nenávidí, protoÏe jí rozbila
v‰echny iluze o manÏelském souÏití, navíc v ní vzbudila podezﬁení o citech, které k ní její manÏel chová. Jednou veãer pﬁijde
Gilles pozdû domÛ, a Lisa, pﬁesvûdãena o jeho nevûﬁe, ho uhodí
do hlavy. Odvezou ho do nemocnice. Hra zaãíná v okamÏiku, kdy
se vrací domÛ, aby znovu Ïil se svou Ïenou ve spoﬁádaném manÏelství, a pﬁedstírá, Ïe díky oné nehodû pﬁi‰el o pamûÈ....
Eric-Emmanuel Schmitt patﬁí k nejhranûj‰ím francouzsk˘m
autorÛm souãasnosti. Jeho hra „Náv‰tûvník“ (Le Visiteur) získala pro rok 1994 tﬁi prestiÏní divadelní ceny Molière. Vût‰ina jeho
her byla pﬁeloÏena do cizích jazykÛ, nûkteré z nich byly zfilmovány (v hlavních rolích s Jean-Paulem Belmondem, Alainem Delonem, Omarem Sharifem atd.)
Text je k dispozici v DILIA.
Arthur Schnitzler
ANATOL – (Anatol)
Hudební komedie o dvou dílech, prologu a finále
Pﬁeklad, úprava a texty písní Vladimír Tome‰
Osoby: 2 muÏi (+ 2 epizodní muÏské role), 5 Ïen, sbor a kompars
Rakousk˘ dramatik A. Schnitzler (1862–1931), povoláním lékaﬁ,
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ve sv˘ch ãetn˘ch povídkách a hrách postihl s psychologickou
hloubkou atmosféru Vídnû na pﬁelomu 19. a 20. století.
Jednotlivé aktovky, které psal autor porÛznu v zaãátcích své
divadelní kariéry (v originále je jich 7, osmá vznikla aÏ po letech) a které byly pÛvodnû hrány pod vlastními názvy, divadelní
praxe posléze seﬁadila v cyklus pojmenovan˘ po ústﬁedním hrdinovi Anatolovi. Dramatik v nûm vykreslil portrét pro svou dobu
charakteristického, lehkomyslného i lehce melancholického mladého muÏe, jehoÏ hlavním zájmem jsou Ïeny v‰eho vûku. Jeho
milostná dobrodruÏství, která jsou osou jednotliv˘ch pﬁíbûhÛ,
komentuje s ironick˘m nadhledem pﬁítel Max. V závûru je pﬁelétav˘ milovník potrestán svatbou.
Úprava, doplnûná texty písní dÛslednû vycházejícími ze situace, pouÏívá dvou aktovek jako rámce dvou dílÛ pﬁedstavení roz‰íﬁen˘ch o písÀov˘ prolog a epilog. Dal‰í tﬁi pﬁíbûhy jsou do obou
dílÛ organicky vãlenûny; dvû zbylé aktovky nebyly pouÏity.
Texty písní ãekají na zhudebnûní; své vlastní nápûvky, na které
texty psal, nabízí jejich autor k pﬁípadnému volnému pouÏití.
Text je k dispozici v DILIA.
·. – anskij
(Salomon S. Rappoport)
DYBUK aneb BLUDNÁ DU·E – (Dybuk)
Hra se zpûvy
Pﬁeklad a úprava Jaroslav Gillar
Osoby: 10 muÏÛ, 6 Ïen, kompars, masky, loutky, orchestr (‰raml)
Dekorace: náznaková

pﬁeloÏené
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Baladicky ladûn˘ pﬁíbûh z Haliãe pﬁená‰í úprava do Prahy. Mladá
dívka Lea se zamiluje do studenta Krásy. Krása zemﬁe a vstoupí
jako zl˘ duch Dybuk do tûla dívky. Lea umírá láskou. Rodina poÏádá rabína o pomoc. Rabím vyhání Dybuka „neuvûﬁiteln˘mi prostﬁedky“ z jejího tûla. Za vypjaté dramatické situace se mu to
podaﬁí. Lea se v‰ak dobrovolnû vzdá Ïivota a vrací se za sv˘m vytouÏen˘m mil˘m do jiného svûta.
Slavná Vachtangova inscenace z poãátku minulého století
hostovala na v‰ech v˘znamn˘ch evropsk˘ch scénách. ReÏisér Gillar ji uvedl na festivalu Musica Iudaica v Praze r. 1996. Hudbu
sloÏil Jan Klusák.
Text je k dispozici v DILIA.
Samuel Taylor
DOTEK JARA – (A Touch of Spring)
Pﬁeklad Stanislava Kellnerová
Osoby: 2 muÏi, 1 Ïena (+ nûkolik epizodních rolí – 5 m, 1 Ï)
Na motivy divadelní hry (s pÛvodním názvem „Avanti!“) byl v roce 1972 natoãen úspû‰n˘ americk˘ film „NeboÏtíci pﬁejí lásce“
s Jackem Lemmonem v hlavní roli. Vedle nûho zazáﬁila také Juliet Millsová a Clive Revill. Ostatní postavy jsou rozsahem mnohem
men‰í, nûkteré dokonce bez textu. Jedná se o milostn˘ pﬁíbûh
dvou lidí, kteﬁí pﬁijedou do ¤íma pohﬁbít své rodiãe a zamilují se
do sebe stejnû, jako se to stalo pﬁed léty jejich rodiãÛm.
Text je k dispozici v DILIA.
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v originále

Richard Baer
HEARTS AND FLOWERS
Komedie o dvou dûjstvích
Osoby: 3 muÏi, 3 Ïeny
Hra autora u nás tak úspû‰n˘ch Smí‰en˘ch /po/citÛ (Cena Thálie
2003 pro Petra Kostku) se tentokrát odehrává v nemocniãním pokoji, kde se sejdou dva stejnû postiÏení muÏi: jak Mike, obchodník s automobily, tak Austin, malíﬁ pokojÛ., jsou totiÏ po infarktu.
Richard Baer s humorem sobû vlastním dokáÏe z této základní situace vytûÏit maximum: oba pacienti se nejprve nenávidí, ale aby
se zavdûãili sv˘m Ïenám, pﬁetvaﬁují se tak dlouho, aÏ tatáÏ situace nastane u manÏelek. Do toho se vÏdy v nepravou chvíli vmísí MikÛv kardiolog, ãi Austinova kardioloÏka.
Text v anglickém originále je k dispozici v DILIA.
Carl Burnett / Carrie Hamilton
HOLLYWOOD ARMS
Hra o dvou dûjstvích
Osoby: 5 muÏÛ, 6 Ïen
Tato sv˘m zpÛsobem autobiografická hra (vychází z knihy Carol Burnettové „One More Time“) vypráví pﬁíbûh tﬁí generací Ïen – babiãky, matky a dcery. Odehrává se ve dvou ãasov˘ch rovinách: v roce
1941, kdy v Evropû zuﬁí válka (1. dûjství) a v roce 1951 (2. dûjství).

Malá Helen Ïije se svou babiãkou nûkde v Texasu, zatímco její rozvedená matka Louise, novináﬁka, vûﬁí, Ïe najde ‰tûstí v Hollywoodu, kde pﬁispívá rÛzn˘mi ãlánky do místních ãasopisÛ
v bláhové nadûji, Ïe jednou bude vyhledávanou mediální hvûzdou. Helen se s babiãkou vydá za matkou, aby v Hollywoodu Ïily v‰echny tﬁi spolu. Louise prochází rÛzn˘mi zkou‰kami – musí
se osvûdãit jako dcera, matka, b˘valá manÏelka, milenka, sousedka, novináﬁka atd....
Zajímav˘, mnohdy velice dojemn˘ pﬁíbûh, sk˘tající vynikající
pﬁíleÏitost pro tﬁi hereãky. V roce 2002 hru uvedl Cort Theatre
v New Yorku.
Text v anglickém originále je k dispozici v DILIA.
Frank Dickens
FANTASYLAND
Komedie o tﬁech dûjstvích
Osoby: 1 muÏ, 2 Ïeny
Ztﬁe‰tûná komedie o tom, co ãlovûka potká, je-li nevûrn˘, aneb
„Kdo jinému...“ Ladiã pian Harringay Johnson si dûlá zuby na jistou Jane, mladou Ïenu v domácnosti. Ta by byla k sexuálním
hrátkám pﬁípadnû ochotná, ale to by Harringay musel pﬁijít
v kost˘mu Mickey Mouse. Ona pak bude pﬁevleãená za francouzskou sluÏtiãku. Harringay si tedy vymyslí ‰kolení ladiãÛ pian
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v Glasgow a souãasnû poÏádá svou Ïenu Clemmie, aby mu onen
kost˘m sehnala. JenomÏe ani on, ani Jane netu‰í, Ïe Clemmie
a Janin manÏel se chystají k témuÏ, tentokrát v kost˘mech Supermana a zajíãka Bunny z Playboye...
Text v anglickém originále je k dispozici v DILIA.
Kate Fodorová
HANNAH AND MARTIN
Pﬁekládá: Anna Nováková
Osoby: 5 muÏÛ, 4 Ïeny, pﬁípadnû 1 dal‰í muÏ nebo Ïena
Hannah a Martin, první divadelní hra brooklynské spisovatelky
Kate Fodorové, byla poprvé uvedena na jaﬁe roku 2003 v TimeLine Theatre v reÏii Jeremy B. Cohena. Hra se setkala s velk˘m úspûchem; jiÏ v roce 2002 získala cenu Roger L. Stevens Award. Na
úspûchu se v˘raznû podílely i herecké v˘kony zejména pﬁedstavitelÛ hlavních rolí – Elizabeth Richové a Davida Parkese. Fodorová vyuÏívá prvky expresionistického dramatu a kombinace
s filmovou projekcí.
Dûj se odehrává v Nûmecku v rozmezí nûkolika desetiletí,
v dobû pﬁed druhou svûtovou válkou a po ní, a vychází z lidsky
i morálnû problematického vztahu filozofky Ïidovského pÛvodu
Hanny Arendtové a jejího uãitele a milence Martina Heideggera.
Heidegger je v jejich vztahu svrchovan˘m vládcem. Posílá Hannu
studovat ke Karlu Jaspersovi a jejich vztah postupnû upadá. Heidegger kráãí za sv˘mi velk˘mi cíli, Hana se provdá, ale její manÏelství skonãí poté, co je manÏel donucen emigrovat. Heidegger
se otevﬁenû pﬁiklání k nacismu. Hannah odjíÏdí do Ameriky. Po
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válce se do Nûmecka vrací, aby pro list New Yorker napsala sérii
ãlánkÛ o procesu s vÛdcem Hitlerjugend Baldurem von Schirachem. Proces tvoﬁí paralelu i k jejímu osobnímu hledání. Od
manÏelÛ Jaspersov˘ch se Hannah dozvídá dal‰í podrobnosti
o Heideggerov˘ch protiÏidovsk˘ch postojích. Nakonec nav‰tûvuje i manÏele Heideggerovy. Arendtová si je vûdoma, Ïe odpovûì,
k níÏ ve svém hledání nakonec dochází, je hluboce problematická, pﬁesto se pro ni rozhoduje.
Hra vychází ze skuteãn˘ch událostí a ÏivotÛ skuteãn˘ch lidí,
nedrÏí se v‰ak dÛslednû historick˘ch fakt. Fodorová totiÏ pﬁedev‰ím vede k pﬁem˘‰lení o obecn˘ch morálních otázkách viny
a trestu a hranicích svobody my‰lení a projevu.
Text v anglickém originále je k dispozici v DILIA.
Pavlos Matesis
O·ET¤OVATEL ROSTLIN – (Peripoiitis fyton)
Osoby: 3 muÏi
Dva 45-50letí muÏi, otcové a manÏelé, majitelé obchodÛ, patﬁící k maloburÏoazii, si najednou jednoho dne uvûdomují, Ïe jejich Ïivot je prázdn˘ a bez cíle. Tajnû utíkají z mûsta, kde Ïili,
opou‰tûjí svoje rodiny a obchody, aniÏ zanechají nûjakou zprávu
a najdou místo, které jim vyhovuje: je to Kraj Zemû pﬁed oceánem. Tam postaví malé divadélko, pût let zkou‰ejí divadelní texty a ãekají Obecenstvo, které v‰ak o jejich existenci ani o jejich
divadle nevûdí. Pﬁíchod divákÛ vidí asi tak jako „soudn˘ den”.
Debatují o minulosti, plánují si budoucnost, hádají se o to, jak
si rozdûlí poctu a slávu. Neustále mají problém s jídlem. Jeden
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veãer se snaÏí zastﬁelit nûjakého ptáka. Ale místo ptáka je sly‰et z velké v˘‰ky stra‰n˘ v˘kﬁik a na scénu padá mlad˘ andûl s
dlouh˘mi kﬁídly – je mrtv˘. Pﬁem˘‰lejí o tom, Ïe si ho nechají
na „jevi‰tní triky”. Na scénû se objeví jejich Ïák. Je to krásn˘
20let˘ mladík a oni ho uãí hereckému umûní. Mladík je o‰etﬁovatel „mrtv˘ch rostlin v komatu"- nurseryman, oni si v‰ak myslí, Ïe se stará o rostliny na nûjaké zahradû. Pozdûji se dozvûdí,
Ïe se stará o lidi v komatu. Po zkou‰ce na‰i hrdinové usnou.
Mladík je hlídá.
V druhé ãásti, bûhem hodiny herecké v˘uky Mladíka, se objeví tﬁi bytosti se zakryt˘mi obliãeji. Jejich opravdov˘ obliãej je
namalován na jejich ‰atech. Ony jsou ty „rostliny v komatu", o
které se Mladík stará. Podaﬁilo se jim utéct z ústavu, ubliÏují
Mladíkovi a utíkají pryã. Tu pﬁiplouvá loìka, na které je Hermes
– Charon, kter˘ pﬁeváÏí mrtvé do podsvûtí. Oznamuje, Ïe pﬁi‰la
hodina „odchodu". Hrdinové odmítají, protoÏe „je‰tû nedokonãili své umûlecké poslání. Nakonce v‰ak musí nastoupit. VyÏadují jen závûreãn˘ potlesk. Vstupují do loìky a odplouvají. Mladík
jim tleská. A zÛstává zde jako najat˘ pes, aby hlídal divadlo.
Poznámka – ¤ecké slovo „fyto” znamená nejen rostlinu, ale
oznaãuje i pacienta, kter˘ je nehybn˘ (mohou to b˘t i staﬁí lidé
neschopní pohybu), je takzvanû v komatu.
Hra byla uvedena v roce 1989 v aténském Národním divadle.
Vydána byla v nakl. Kastaniotis (Atény, 1996); ARCADIA (Lond˘n, 2002)
Text v anglickém pﬁekladu mÛÏe DILIA zprostﬁedkovat.
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Pavlos Matesis
PRONAJÍMÁ SE ANDùL STRÁÎN¯ – (Enoikiazetai fylakas aggelos)
Osoby: 5 muÏÛ, 2 Ïeny
„Hra Pronajímá se andûl stráÏn˘ je m˘m návrhem k moÏnosti nové formy divadla 21.století, ale souãasnû je to násilná konfrontace s nepoetick˘m a anachronick˘m divadlem”, napsal o hﬁe autor.
Zmizí dÛm, ztratí se syn, pár mû‰ÈákÛ z niãeho nic nemá pamûÈ a nerozeznává svoje sousedy. Hlavní hrdinové si nevzpomínají, jestli vÛbec nûkdy mûli dítû, ani jak se vlastnû jmenovalo.
To, co zÛstává, je ãekání na konec, ale ne tak laxnû, jak jsme tomu zvyklí u Becketa. Pán a Paní dûlají spoustu vûcí – koketují
s kﬁestank˘mi dogmaty, dokonce touÏí po slávû - chtûjí, aby jejich smrt, kterou nikdy nenaz˘vají prav˘m jménem, byla korunována svatozáﬁí a groteskním zpÛsobem se na ni pﬁipravují ...
Postupnû ztrácejí konãetiny a vûﬁí, Ïe takto se stanou svat˘mi.
O smrti se mluví jako o v˘chozím bodu Ïivota na scénû.
Jedna z mnoha kritik praví: „Bouﬁliv˘ rytmus uklidÀují v˘znamná mlãení, aktuální slova získávají najednou neoãekávan˘
v˘znam, dialogy, které vyvolávají paniku a konãí násiln˘mi crescendy, jedovaté ironické naráÏky, bohat˘ jazyk ....to jsou nûkteré charakteristické prvky mnohovrstvého díla. Logika je zde
nahrazena kouzlem a vyprávûní zamûnûno za surrealistick˘ náhled na svût jako na grotesku, kter˘ je blízk˘ Goyovi…”
Premiéra se konala v Aténách r. 2003, téhoÏ roku byla hra
uvedena ve Florencii. Drama vy‰lo v nakl. Hestia (Atény 2002)
a v nakl. ARCADIA (Lond˘n 2002).
Text v anglickém pﬁekladu mÛÏe DILIA zprostﬁedkovat.
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Pavlos Matesis
SMùR ELEUSINA
Osoby: 3 Ïenské role a 3 muÏské a jedno dítû(muÏ nebo Ïena);
ve hﬁe jsou dal‰í vedlej‰í role, které v‰ak mohou b˘t se souhlasem autora vynechány (jako na poslední aténské premiéﬁe): 2
muÏi, 2 Ïeny, 2 zdravotníci, 2 policajti
Tato divadelní hra byla napsána na motivy románu W. Faulknera „As I Lay Dying”. Je podstatnû zmûnûn m˘tus, postup, finále i charakter hry. Místo dûje je zde anonymní. Osoby nemají
jména. Jsou to Matka, Otec, Synové, Dcery atd.
Matka na smrtelné posteli. Velk˘ Syn (vídá pﬁízraky a v prÛbûhu hry se zblázní) jí ãte, aby jí usnadnil "odchod". Dcera ji
osvûÏuje vûjíﬁem. Matka poÏaduje, aby ji hned po její smrti pﬁevezli do mûsta, kde je hrob jejích rodiãÛ. TakÏe celá hra je o putování smûrem do mûsta. V‰ichni mají urãit˘ zájem na tom, aby
se tato cesta uskuteãnila. Dcera je tûhotná s vlastním otcem. Ve
mûstû se hodlá zbavit nechtûného dítûte. Otec si chce ve mûstû
u zubaﬁe nechat udûlat protézu a znovu se oÏenit. Syn musí jít
do ústavu.
Matka zemﬁela. Pﬁipravují se na cestu. Matka sleduje jejich
cestu z v˘‰ky. Nepoznává ty lidi dole, neví, Ïe zemﬁela. PovaÏuje je za divadelní soubor, kde i ona kdysi hrála jakousi roli, ale
teì ji „vyhodili”. Cesta smûrem k mûstu trvá osm dní a bûhem
nich se objevují problémy, které narÛstají do obludn˘ch rozmûrÛ
a tvarÛ, aÏ kulminují…
Text v anglickém pﬁekladu mÛÏe DILIA zprostﬁedkovat
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Pavlos Matesis je jedním z nejv˘znamnûj‰ích soudob˘ch ﬁeck˘ch
spisovatelÛ. Nev‰edností svého díla znaãnû ovlivnil klasick˘ charakter, ale i styl ﬁecké literatury a divadelních her posledních desetiletí. Jeho divadelní hry i romány a novely zaznamenaly velk˘
úspûch jak v ¤ecku, tak i v mnoh˘ch evropsk˘ch zemích. Evropské kritiky ho stavûjí na úroveÀ autorÛ jako je Becket, Faulkner,
Kafka… Je to autor s poetickou imaginací. Pod vlivem surrealismu a modernismu vytvoﬁil díla, kter˘mi se odli‰uje od sv˘ch ﬁeck˘ch kolegÛ. Od r. 1966, kdy zaãal psát, získal ﬁadu domácích
i zahraniãních ocenûní a jeho hry jsou uvádûny na mnoha evropsk˘ch scénách.
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Rádi bychom upozornili na román ocenûn˘ Evropskou literární
cenou, která se na konci roku 2003 poprvé udûlovala v PaﬁíÏi. Dílo irského kritika, dramatika a prozaika Josepha O’Connora, které mimo pÛvodní anglické vydání ve francouz‰tinû vydalo
nakladatelství Phébus, bylo vyhlá‰eno za nejlep‰í ze v‰ech nominací udûlovan˘ch francouzsk˘mi nakladateli.
Práva byla kromû UK, USA a Kanady prodána jiÏ do Nûmecka,
Francie, Holandska, Itálie, ·panûlska, ¤ecka, Dánska, ·védska,
Norska, Polska, Loty‰ska, Ruska, Maìarska, Chorvatska, Srbska,
Bulharska a nyní také do âíny!
âeská pﬁekladová práva zastupuje DILIA.
Joseph O’Connor
STAR OF THE SEA
VyslouÏilá loì s tímto názvem se na jaﬁe roku 1847 vydává na cestu z Irska do New Yorku. Na její palubû jsou stovky emigrantÛ,
kteﬁí se vydali do Ameriky za lep‰ím Ïivotem. Nûkteﬁí pﬁekypují
optimismem, mnohem víc je v‰ak zoufal˘ch. Mezi cestujícími je
mladá sluÏka se stra‰liv˘m tajemstvím, zkrachoval˘ Lord Meridith
s rodinou, nadûjn˘ spisovatel a b˘val˘ trestanec touÏící po pomstû – ti v‰ichni na cestû k novému domovu. Bûhem cesty se v‰ak
na palubû lodi pﬁihodí hned nûkolik tragédií …
Secker & Warburg, London, 2002. 406 stran.
Anglick˘ v˘tisk je k dispozici v DILIA (ovcackova@dilia.cz).

Joseph O’Connor se narodil v r. 1963 v Dublinu. Pí‰e filmové i televizní scénáﬁe, biografie a cestopisy. Autor dvou divadelních her
a knih: COWBOYS AND INDIANS, Sinclair Stevenson 1991; TRUE
BELIEVERS, Sinclair Stevenson 1991; DESPERADOES, Flamingo
1994.
Z dal‰ích titulÛ vyjímáme do na‰í nabídky tyto:
Clea Koff
THE BONE WOMAN
Aby bylo moÏno vznést obvinûní z genocidy a zloãinÛ proti lidskosti, je nutno stanovit jednu vûc s naprostou jistotou: jsou nalezené mrtvoly vojákÛ nebo civilistÛ? Právû to je úkolem soudních
antropologÛ, kteﬁí musí prokázat, kde a jak byly obûti zabity.
Autorka této kniha Clea Koff studovala v roce 1996 antropologii na Kalifornské univerzitû. Bylo jí dvacet tﬁi let, kdyÏ ji Spojené národy vyslaly spolu s dal‰ími antropology do Rwandy, aby
zkoumala obûti tamûj‰ích masakrÛ z roku 1994, kter˘m padlo za
obûÈ 800 000 civilistÛ. Tento t˘m mûl pﬁinést dÛkazy, na základû kter˘ch pak budou souzeni ti, kteﬁí za v‰echny tyto zloãiny
nesou zodpovûdnost. A tak se stalo, Ïe bûhem ãtyﬁ let, stráven˘ch ve Rwandû a pozdûji v Bosnû, Chorvatsku a Kosovu se
z mladé studentky se spoustou ideálÛ stal zku‰en˘, ostﬁílen˘ odborník na váleãné zloãiny.
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Práva k vydání této knihy byla kromû Anglie jiÏ prodána do USA,
Nûmecka a ·panûlska.
Atlantic Books London 2004, Stran 320
Marita van der Vyver
BREATHING SPACE
Autorka tohoto zajímavého, psychologicky ladûného románu, je jihoafrická spisovatelka a novináﬁka na volné noze. JakoÏto Ïena bílé pleti si velice dobﬁe uvûdomovala nebezpeãí apartheidu i krizi
celé spoleãnosti. Do toho prostﬁedí zasadila tento svÛj román, pojednávající o skupinû deseti mlad˘ch pﬁátel, z nichÏ kaÏd˘ má jiné
povolání i jiné zájmy a co víc, kaÏd˘ (nebo témûﬁ kaÏd˘) je nûjak˘m
zpÛsobem pﬁitahován k partnerovi (ãi partnerce) toho druhého.
Mila je úspû‰nou novináﬁkou a novû pﬁíchozím do tohoto okruhu pﬁátel. Pﬁes svÛj vztah ke snílkovi Ralphovi ji to velice pﬁitahuje k k malíﬁi Adrianovi. Tomu se líbí v‰echny Ïeny a zdá se, Ïe jeho
manÏelka Yvetta nad tím pﬁivírá obû oãi. Îivotem otráven˘ Philip
má problematick˘ vztah s Emou, která touÏí po tom b˘t spisovatelkou a tak se zdá, Ïe pouze Liana a její manÏel, právník Paul, jsou
pﬁíkladem dokonalého manÏelství. A je‰tû je tu politick˘ aktivista
Max, kter˘ pﬁivádí dal‰í ãlenku do skupiny – Bobby, mladou Ïenu,
která toho o bolestech JiÏní Afriky ví víc, neÏ kdokoliv jin˘.
Autorka sleduje své hrdiny v prÛbûhu deseti let: jak se mûní
fyzicky i du‰evnû, jak se milují i perou, rmoutí se i oslavují. PÛsobivé ãtení, které nám o JiÏní Africe i o jejích obyvatelích toho mnoho napoví.
Penguin Club London, 2000. Stran 464
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Marita van der Vyver získala v ãervnu t.r. jako jedna z deseti Ïen
ocenûní Prestige Women of the year 2004. Je vÛbec první spisovatelkou pí‰ící v afrikán‰tinû, která kdy získala toto ocenûní.
Marita van der Vyver zaznamenala velk˘ úspûch uÏ svou prvotinou THE HIDDEN LIFE OF HANNA WHY, za kterou získala The Sanlam Prize for Youth Literature.
Troy Blacklaws
KAROO BOY
Novela jihoafrického autora Troye Blacklawse (1965) je díky stylu, ve kterém je napsána, jakousi básní v próze. Líãí Ïivotní pﬁíbûh ãtrnáctiletého chlapce, kter˘ je svûdkem ne‰Èastné události,
která ho poznamená jednou provÏdy: právû na ·tûdr˘ den odpoledne se otec pﬁi nadhozu kriketov˘m míãem strefí do jeho bratra
– dvojãe a zabije ho. Do té doby poklidn˘ Ïivot rodiny se rozpadne na kusy. Ne‰Èastn˘ otec, pronásledovan˘ v˘ãitkami, rodinu
opustí a matka, malíﬁka, se s Douglasem se odstûhuje do malého
mûsteãka, kde se vûnuje sv˘m obrazÛm. Douglas zde najde pouze dva skuteãné pﬁátele – potﬁe‰tûnou Mariku, která je jiÏ témûﬁ
dospûlou Ïenou, a starého automechanika Mosese. Na pozadí tohoto pﬁíbûhu, ve kterém se snoubí sen s realitou, popisuje autor
tíÏivou situaci jihoafrického apartheidu sedmdesát˘ch let.
Double Storey Books, Cape Town 2004, Stran 197
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Pﬁedstavujeme románovou trilogii z produkce americké korporace Penguin Putnam, jejíÏ první kniha „ShakespearÛv zlodûj“ (The
Shakespeare Stealer) kromû dal‰ích cen obdrÏela v roce 1999 Cenu americk˘ch knihkupcÛ za nejlep‰í knihu pro mládeÏ.
V˘tisky k lektoraci jsou k dispozici v DILIA. V pﬁípadû zájmu se obraÈte na adresu ovcackova@dilia.cz .
Gary Blackwood
THE SHAKESPEARE STEALER
(1.)
Velice poutav˘ román pro mládeÏ (první ze tﬁech knih) líãí pﬁíbûh chudého sirotka Widge (dalo by se pﬁeloÏit jako Pískle – pﬁezdívka, kterou dostal pro svou slabou tûlesnou konstrukci)
v Anglii za vlády královny AlÏbûty I., tedy koncem 16. století.
Widge si k sobû na vychování vezme lékaﬁ z místní farnosti, Dr.
Timothy Bright. Nejde tu ale z jeho strany o Ïádnou dobroãinnost, ba naopak, má s ním ne právû nejãist‰í úmysly. Za stálého
bití ho totiÏ bûhem sedmi let nauãí zvlá‰tní schopnosti – psát
tûsnopisem. Potom chlapce posílá na pﬁedná‰ky sv˘ch kolegÛ,
aby ten je potají zaznamenal a on pak mohl cizí moudrosti vydávat za vlastní. (Autor mimochodem v pﬁedmluvû k dal‰ímu dílu poznamenává, Ïe dr. Bright je historická postava, a Ïe
skuteãnû vynalezl systém tzv. „rychlého psaní“). Jednoho dne se
v‰ak u dr. Brighta objeví tajemn˘ muÏ v kápi jménem Falconer,
kter˘ od nûj Widge za deset liber odkoupí a odveze ho s sebou
do Leicesteru. Tam se chlapec dozví, Ïe jeho nov˘m pánem je jist˘ Simon Bass, kter˘ mu dá zvlá‰tní úkol. Za doprovodu Falco-

nera má odjet do Lond˘na, a tam v divadle Globe shlédnout
a slovo od slova zapsat hru W. Shakespeara Hamlet, princ dánsk˘. V té chvíli dostává WidgÛv Ïivot rychl˘ spád. Hru sice zapí‰e, ale vzápûtí text ztratí. Ve strachu z Falconera se pokusí
z divadla ukrást knihu s jedin˘m kompletním textem (kaÏd˘ herec má totiÏ pouze repliky vlastní role), ale je ﬁeditelem divadla
pﬁistiÏen. Vymluví se na svou touhu stát se hercem, ﬁeditel mu
uvûﬁí a soubor ho pﬁijme mezi sebe. Teì má Widge tûÏké dilema
– na jedné stranû se bojí Falconera, kter˘ se neustále objevuje
nûkde nablízku a vyhroÏuje mu smrtí, na druhé stranû nechce
zradit své pﬁátele; navíc se z nûj náhle stal plnoprávn˘ ãlovûk.
Proto v divadle zÛstane. Pozná samotného W. Shakespeara a dokonce je pﬁítomen pﬁijetí celého souboru královnou AlÏbûtou.
Román je pln˘ zvratÛ a pﬁekvapení (napﬁ. z jednoho herce se vyklube dívka – v té dobû Ïeny nesmûly hrát divadlo a Ïenské role
hráli muÏi), ale to nejvût‰í pﬁichází nakonec: divadelní mistr ‰ermíﬁsk˘ se v souboji utká s Falconerem a zabije ho. UkáÏe se, Ïe
to byl sám Simon Bass, kter˘ chtûl hru ukrást, aby ji mohl provozovat se sv˘m souborem v Leicesteru. Jin˘mi slovy, uÏ tehdy
se kradla autorská práva...
Tato kniha není jen poutav˘m, ale je i pouãn˘m ãtením – pﬁibliÏuje ãtenáﬁÛm Ïivot v alÏbûtinském Lond˘nû, práci hercÛ ve
slavném Globu a historické postavy jako je Shakespeare, královna AlÏbûta a dal‰í.
Dutton Children’s Books, 1998. Stran 216
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SHAKESPEARE’S SCRIBE
(2.)
Dal‰í pﬁíbûhy sirotka Widge, kter˘ se u svého prvního pána – lékaﬁe a zároveÀ knûze – nauãil nûãemu v té dobû nevídanému –
„rychlému psaní“, ãili tûsnopisu. RÛzn˘mi cestami osudu se dostane k divadelní spoleãnosti W. Shakespeara a jako uãedník dostává Ïenské role. V jedné bitce je Shakespeare poranûn na ruce
a Widge pí‰e hry podle jeho diktátu. V okamÏiku, kdy se zdá, Ïe
v‰echno jde náramnû, v Lond˘nû vypukne morová epidemie a divadelní spoleãnost, aby se uÏivila, opou‰tí svou scénu Globe
a dává se na turné po Anglii. Widge ov‰em cel˘ Ïivot pronásleduje my‰lenka na to, kdo byli jeho rodiãe. Ze sirotãince ví, Ïe
matka umﬁela pﬁi jeho porodu, ale kdo je jeho otec? Na turné po
Anglii se dostanou i do Yorku, místo sirotãince. Widge jde nav‰tívit ﬁeditelku sirotãince, která mu pﬁedá kﬁíÏek od matky – celou dobu ho pro nûj schovávala. Díky tomu kﬁíÏku pak najde
ãlovûka, vojenského vyslouÏilce, kter˘ tvrdí, Ïe on ho jeho matce daroval a tudíÏ je jeho otcem. Widge, nad‰en˘, Ïe koneãnû
bude mít i jméno (a nejen pﬁezdívku Pískle, VyÏle), pﬁedstaví
svého otce v divadle. JenomÏe v‰echno nejde tak, jak by si ãlovûk pﬁedstavoval. Nûkdo ukradne pokladnu s celou trÏbou a podezﬁení padne právû na Widgeova otce. Widge ho zoufale brání,
i kdyÏ si sám není jeho nevinou jist. ... Napínavá ãetba pro mládeÏ, plná zvratÛ, humoru a zajímav˘ch historick˘ch skuteãností.
Dutton Childern’s Books, 2002, stran 265
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SHAKESPEARE’S SPY
(3.)
Poslední z trilogie vyprávûní chlapce Widge, sirotka a nalezence,
kterého Ïivot zavál k Shakespearovû divadelní spoleãnosti v lond˘nském divadle Globe. Koneãnû má Widge svou „rodinu“.
Widge jde se sv˘m kamarádem k vû‰tkyni La Voisin (historická osoba), která mu vû‰tí skvûlou budoucnost – ke svému velkému pﬁekvapení se jednou domÛÏe velkého jmûní. Zatím to ale na
to nevypadá, ba právû naopak. V divadle se totiÏ zaãnou ztrácet
vûci a je jasné, Ïe zlodûj musí b˘t nûkdo z hercÛ. V‰ichni mají
nejvût‰í obavy z pﬁípadné ztráty Shakespearov˘ch textÛ. Widge,
kter˘ se kdysi dostal k herecké spoleãnosti tak, Ïe mûl pro svého pána ukrást text Hamleta, je hlavním podezﬁel˘m. Aby dokázal svou nevinu, bere na sebe novou roli – roli ‰pióna.
Mezitím se ale Widge rozhodne, Ïe napí‰e vlastní hru. Mnoho ãasu strávil pﬁepisováním textÛ W. Shakespeara a dramatik
s ním mnohdy dal‰í dûj sv˘ch her konzultoval. Widge zoufale potﬁebuje peníze; tﬁeba jeho hra bude oním jmûním, pﬁislíben˘m
mu vû‰tkyní!
I v této knize se ãtenáﬁ jedním dechem dozvídá o tom, jak
vypadal shakespearovsk˘ svût pln˘ úkladÛ, intrik a zrady, ale
i vûrného pﬁátelství a lásky.
Dutton Childern’s Books, 2003. Stran 281
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Rejstﬁík synopsí divadelních her

NOVù ZASTUPOVANÉ âESKÉ HRY
Irena Dousková – HRD¯ BUDÎES
David Drábek – AKVABELY
David Drábek – HO¤ÍCÍ ÎIRAFY
David Drábek – KOSMICKÁ SNÍDANù ANEB NEB¤ENSK¯
David Drábek a Darek Král – SOUSTA
Pavel A. Draho‰ – DÁMA S RUâENÍM OMEZEN¯M
Tomá‰ Hájek – VELK¯ SMUTEK ÎEN
Jiﬁí Hubaã – HOSTINA U PETRONIA
Pavel Kohout – ARTHUROVO BOLERO
Jaroslav Kolodûj – JAK KA·PÁREK VYSVOBODIL KRÁLE HONZU
Jaroslav Kolodûj – KA·PÁREK A KOP¤IVKA
Zdenûk Kozák – ZAPEKLITÁ KOMEDIE
Martin Kudliãka – OPICE VE SK¤ÍNI
Lenka Lagronová – JOHANKA
Lenka Lagronová – KRÁLOVSTVÍ
Lenka Lagronová – MIRIAM
Lenka Lagronová – TEREZKA
Roman Sikora – JITRO KOUZELNÍKÒ
Miroslav Stoni‰ – NEBUDEM TO ROZMAZÁVAT
Miroslav Stoni‰ – NEVùSTKA CAPUA

Pavel Cerny – CIRKUS WELT
Copi – NEZVANÁ NÁV·TùVA
Tankred Dorst – JÁ, FEUERBACH
Franz Grillparzer – VLNY MO¤E A LÁSKY
Ephraim Kishon – Z TECHNICK¯CH DÒVODÒ OTEV¤ENO
Heinrich von Kleist – PENTHESILEIA
Fausto Paravidino – DVA BRAT¤I
Edward Redliƒski – ZÁZRAK V GREENPOINTU
Norman Robbins – DO HROBKY TANEâNÍM KROKEM
Eric –Emmanuel Schmitt – MANÎELSKÉ VRAÎDùNÍ
Arthur Schnitzler – ANATOL
·.-anskij – DYBUK aneb BLUDNÁ DU·E
Samuel Taylor – DOTEK JARA
NOVù ZASTUPOVANÉ ZAHRANIâNÍ HRY V ORIGINÁLE
Richard Baer – HEARTS AND FLOWERS
Carl Burnett a Carrie Hamilton – HOLLYWOOD ARMS
Frank Dickens – FANTASYLAND
Kate Fodorová – HANNAH AND MARTIN
Pavlos Matesis – O·ET¤OVATEL ROSTLIN
Pavlos Matesis – PRONAJÍMÁ SE ANDùL STRÁÎN¯
Pavlos Matesis – SMùR ELEUSINA

NOVù ZASTUPOVANÉ ZAHRANIâNÍ HRY P¤ELOÎENÉ
Daniel Besnehard – INTERNÁT
Andrew Bovell – PO VEâE¤I
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