Po 12. 9. 19.00

ZÁJEZDY DNz

J. Voskovec, J. Werich

KORESPONDENCE V+W EN

St 21. 9. 19.00

J. Mikulášek, D. Viceníková a kol.

Čt 29. 9. 19.00

J. Mikulášek, D. Viceníková

HAMLETI

POŽITKÁŘI

EN
EN

ŘÍJEN 2016

Po

5. 9. VELVET HAVEL SLEZSKÉ DIVADLO, Opava

Po mnoha desetiletích ztratilo DNz prostor zadního foyer a už pár

Ne

11. 9. POSEDLOST ALFA, MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO, Plzeň

měsíců vstupovali diváci do divadelního sálu provizorně přes

• POKLADNA: Štefánikova 57, 150 00, Praha 5

Út

13. 9. KRÁSNÉ PSACÍ STROJE! MĚSTSKÉ DIVADLO, Český Krumlov

dvorek, který nad své síly odolával náporům sněhu nebo deště.

St

14. 9. KRÁSNÉ PSACÍ STROJE! MĚSTSKÉ DIVADLO, Český Krumlov

• Po – Pá 14:00 – 20:00
So, Ne, svátky 2 hod. před začátkem představení
(pokud ŠD nehraje, je pokladna uzavřena)

níci, aby se do pár měsíců ze stávajícího dvorku stalo krásné

St

14. 9. ZLATÁ ŠEDESÁTÁ MĚSTSKÉ DIVADLO, Český Krumlov

foyer s veškerým komfortem pro diváky. Autorem přístavby je

Út 20. 9. VELVET HAVEL KULTURNÍ CENTRUM, Vratislavice nad Nisou - Liberec
So 24. 9. VELVET HAVEL NÁRODNÍ DIVADLO, Budapešť, Maďarsko

St 5. 10. 19.00

J. Mikulášek, D. Viceníková a kol.

Čt 13. 10. 19.00

M. O. Štědroň

Čt 20. 10. 19.00

J. Voskovec, J. Werich

Pá 28. 10. 19.00

POSEDLOST

EN

KRÁSNÉ PSACÍ STROJE!

KORESPONDENCE V+W EN

I. A. Gončarov, M. Františák

ÓM JAKO OBLOMOV

REZERVACE VSTUPENEK
VE ŠVANDOVĚ DIVADLE

REKONSTRUKCE DNz

Toto dočasné řešení naštěstí končí a do divadla se stěhují řemesl-

• tel.: 257 318 666, skype: svandovodivadlo,
pokladna@svandovodivadlo.cz

studio TaK Architects:
„Pro práci architekta je práce na divadle mimořádně zajímavá

• ON-LINE rezervace a prodej vstupenek:
www.svandovodivadlo.cz, www.nazabradli.cz

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2016

výzva. V DNz ji navíc spatřujeme především v zachování auten-

• CENY VSTUPENEK: od 300,- Kč do 380,-Kč

27. 9. EUROPEANA TEATR POLSKI BYDGOSZCZ, Bydhošť, Polsko

ticity historického staroměstského domu i divadelní scény při

Pá 30. 9. KRÁSNÉ PSACÍ STROJE! HORÁCKÉ DIVADLO, Jihlava

současném zkvalitnění provozních poměrů a možnosti přispět

• SLEVY: 40 % - studenti, senioři a ZTP
20 % - hromadné objednávky vstupenek (20 a více ks)
10 % - Pražská Plynárenská

Út

Út

4. 10. HAMLETI KULTURNÍ DŮM STŘELNICE, Vrchlabí

So 8. 10. VELVET HAVEL NOVÁ SCÉNA ND, Praha

k bohaté kulturní historii objektu vytvořením jedinečného prostoru divadelního atria. Ten by měl být jednoduchý, univerzální,
delní scéna, měl by být další kulturní příležitostí, zážitkem a hod-

Pá 14. 10. VELVET HAVEL HORÁCKÉ DIVADLO, Jihlava

notou, kterou se divadlo prezentuje.

Út 18. 10. HAMLETI ČINOHERNÍ STUDIO, FESTIVAL KULT, Ústí nad Labem
St 19. 10. HAMLETI MĚSTSKÉ DIVADLO, Děčín

Celý nově navržený prostor je ucelený a barevně sjednocený.

ks vstupenek nabízíme slevu 20%.
Kontakt: vstupenky@nazabradli.cz

zábradlí, je v základu střídmá a nadčasová. Prostor dvorany bude
v přízemí sjednocený tmavou barvou, patro bude naopak výrazně

Po 24. 10. HAMLETI DIVADLO ALFA, Plzeň

světlé. Lehká bílá konstrukce galerie navazuje na původní histo-

Zřizovatelem Divadla Na Zábradlí je hlavní město Praha.
Švandovo divadlo je scénou hl. m. Prahy a je podporováno Městskou částí Praha 5.

Při objednávce 20 a více

NOVÁ DVORANA DNz

Barevnost vychází ze samotné nově navržené grafiky Divadla Na

So 22. 10. CIZINEC KLICPEROVO DIVADLO, ČEKÁNÍ NA VÁCLAVA, Hradec Králové

Út 25. 10. POŽITKÁŘI DIVADLO OSKARA NEDBALA, Tábor

HROMADNÉ OBJEDNÁVKY

ale současně inspirující a umožňující proměny stejně jako diva-

Út 11. 10. KORESPONDENCE V+W DIVADLO K. H. MÁCHY, Litoměřice

D I VA D LO N A Z Á B RA D L Í
V E ŠVA N D OV Ě D I VA D L E

rickou pavlač, kterou ale nechává dominovat. Důležitou součástí
návrhu je i světlo, denní, které proniká přes skleněné prvky hluboko do dvora, i umělé, které svým rozmístěním a tvarovou lehkostí umožňuje dotvářet divadelní atmosféru.
Vstupní část divadla si ponechá tradiční kavárnu s barem a šatnou, nové bude ale jejich dispoziční uspořádání, barevně a materiálově kompaktní, tak aby byl v členění prostorů jasně viditel-

DĚKUJEME
N A Š I M PA R T N E R Ů M
A SPONZORŮM

ný rozdíl mezi původním dvorem – nově navrženou dvoranou

Divadlo Na zábradlí, scéna hl. města Prahy, Anenské nám. 5, Praha 1, 115 33

a mázhauzem s průjezdem. Od této myšlenky je odvozen i materiál

Ředitel Petr Štědroň Umělecké vedení Dora Viceníková (umělecký šéf)

podlah, kterým bude ve vstupní části dřevěná špalíková dlažba,
v atriu pak tmavá kamenná dlažba drobného formátu. Matné
omítky střídají prvky lesklých zrcadlových stěn, které jsou pro
změnu symbolem divadla jako odrazu života.“

a Jan Mikulášek (režisér)
www.nazabradli.cz, nazabradli@nazabradli.cz, 222 868 868
instagram.com/nazabradli

facebook.com/nazabradli,

youtube.com/DivadloNazabradli

PETR ČTVRTNÍČEK V INSCENACI HAMLETI

S E ZO N A 2016/ 2017
ST AVBA POVOLENA

twitter.com/nazabradli Měsíční program vydává DNz

Redakce Petr Štědroň, Dora Viceníková, MF Grafická úprava Pavel Lukáš
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FOTO: KIVA

ZÁŘÍ 2016

Vážení diváci,
vítám Vás v nové divadelní sezoně Divadla Na zábradlí, která

R E P E RTOÁR

bude velmi nestandardní - v září se rozběhne poměrně rozsáhlá
rekonstrukce prostor Divadla Na zábradlí, která velmi výrazně

Ivan Alexandrovič Gončarov, Martin Františák

zlepší podmínky pro diváky, v prostorách dvorany divadla vznik-

ÓM JAKO OBLOMOV

ne úplně nový, vzdušný a velmi atraktivní prostor, zvýší se také
pohodlí diváků v divadelním sále a novou tvář získá divadelní ka-

Režie: Jan Frič

Miloš Orson Štědroň

Jan Mikulášek, Dora Viceníková a kolektiv

Jan Mikulášek, Dora Viceníková

Jiří Voskovec, Jan Werich

KRÁSNÉ PSACÍ STROJE!

HAMLETI

POŽITKÁŘI

Režie: Jiří Havelka

Režie: Jan Mikulášek

Režie: Jan Mikulášek

KORESPONDENCE V+W

Hrají: A. Kubátová, N. Drabiščáková, M. König,
P. Jeništa, J. Vyorálek, L. Hampl, L. Noha
Klavír: M. Orson Štědroň, saxofony: P. Fiedler,
bicí: J. Švamberg

Hrají: J. Plodková, P. Čtvrtníček, J. Vyorálek,
H. Hájek, J. Žáček, I. Lupták, V. Vašák

Hrají: J. Vyorálek, V. Vašák, A. Kubátová / G. Mikulková

Původní inscenace tvůrčího týmu Mikulášek – Viceníková na

Hrají: D. Kaplanová, M. Sidonová, J. Plodková,
A. Kubátová, L. Noha, H. Hájek, M. König,
P. Jeništa, J. Žáček

téma hereckého života, hraní, předstírání, markýrování. Divadlo

Podivná společnost se schází v hotelové lobby. Herec, který se

jako téma samo o sobě. Kolik osobností herci pojmou, a jak to

gendárních tvůrců Osvobozeného divadla, jejichž cesty se po

Autorské hudebně-divadelní představení na téma slavných

do úmoru snaží naučit krkolomný text, elegantní dáma s ta-

odskáčou? Je herectví opravdu vysněným povoláním? Má režisér

únoru 1948 rozešly, jsou strhujícím svědectvím nejen jejich ori-

osobností české literatury. Tři literární velikáni (Jan Zábrana,

jemstvím v tašce, podivný chlap, jemuž se všichni vysmívají…

vždycky pravdu? Co všechno se na jevišti nesmí? Proč děti a zví-

ginality a umělecké zralosti, ale současně odhalují i osudy těch-

Josef Škvorecký a Bohumil Hrabal) bojují o existenci ve víru

Ti všichni nemají zdánlivě nic společného, čas se pomalu vleče

řata nemají hrát divadlo? To a mnohé jiné ze zákulisí divadelního

to významných osobností v bipolárním světě, plném železných

nebo už stojí, hovory se vedou, nikdo neodchází, ale čas od

světa.

opon a studených válek. Tyto dopisy, které např. u J. Voskovce

času se někdo náhle loučí se životem. Hranice mezi životem

představují vrchol jeho poválečné literární tvorby, jsou neoce-

a smrtí se stírají a otázky „Co bude k večeři?“ a „Jak zemřu?“

nitelným dokladem duchovního světa V+W. „Forma zkratky,

se stávají stejně důležitými. Groteskní pohled na hluboké

krátká spojení, divadelní narážky, privátní kódy, k tomu bri-

Jan Mikulášek, Dora Viceníková a kolektiv

téma života a smrti, podpořené nadsázkou, humorem, ale

lantní stylizace a neuvěřitelná oslovení i podpisy“ – tak velice

POSEDLOST

i smutnými tóny.

výstižně charakterizuje tuto korespondenci kritika.

rychlejší zahájení stavby začínáme stavět až v září - tato sku-

Hrají: J. Vyorálek, L. Noha, M. Sidonová,
N. Drabiščáková, P. Čtvrtníček, I. Lupták, J. Ornest,
J. Matoušková, P. Vančura, I. Voříšek

tečnost souvisí se složitostí stavebních řízení - pevně však věří-

Oblomov má plán! Žít ten život! A s Olgou do jeho života vtrhne

me, že rekonstrukce Divadla Na zábradlí bude trvat co nejkratší

živá hudba. Tento mnich dobrého jídla a vodky, který pohrdá

redaktorských nástrah a normalizace. Své souboje svádí pro-

dobu a nevzniknou při ní žádné komplikace a prodlení. Po dobu

věčně spěchajícím světem a upachtěnými lidmi, se vzepne

střednictvím rychlých psacích strojů, v případě čtvrtého (Jiří

stavebních prací bude Divadlo Na zábradlí pravidelně hostovat

ke svému životnímu vrcholu. Jenže jsou tu dluhy, starosti s ma-

Kolář) i za pomoci lepidla.

ve Švandově divadle a vyjíždět na pohostinská vystoupení. Jen

jetkem, s bydlením, Olga je nesnesitelně aktivní, a po dobrém

v září a říjnu projedeme s našimi inscenacemi napříč téměř ce-

obědě co už se životem. S další vodkou přicházejí vzpomínky

lou republiku, uvedeme Posedlost Dory Viceníkové a Jana Mi-

z dětství, kde se o všechno starala maminka s chůvou a kde

kuláška na Mezinárodním festivalu Divadlo v Plzni. Budeme také

jednoduchý život určovalo zrození, svatba a smrt. Proč se za

hostovat na dvou velmi prestižních zahraničních scénách - v Bu-

něčím hnát? Nejlépe vše nechat plynout, neusilovat, oddat se

dapešti s inscenací Velvet Havel v režii Jana Friče a na me-

spánku, myšlenky nechat, ať si běží, a starosti odložit na pak.

zinárodním festivalu v polské Bydhošti uvedeme Europeanu

Hudbu ztlumit, mnichem být, po ničem netoužit a skutečně

Patrika Ouředníka v režii Jana Mikuláška. Velmi mě těší, že je

žít ten život! A konečně mít klid! Další z řady velkých ruských

Divadlo Na zábradlí stále v hledáčku dramaturgů mezinárodních

tlustých knih, které všichni znají, ale málokdo je přečetl, v in-

Zabývat se lidskými posedlostmi znamená prolistovat nekonečné

festivalů, že kvalitně a pravidelně reprezentuje českou činohru

terpretaci režiséra Jana Friče.

množství knih, seznamovat se s nejrůznějšími diagnózami, vstře-

várna a bar. Opravovat se však bude celá řada dalších míst této
překrásné historické budovy. Navzdory našim snahám o co nej-

v zahraničí a především velmi dobře snese srovnání s nejlepšími

150 MINUT VČETNĚ PŘESTÁVKY

90 MINUT BEZ PŘESTÁVKY

90 MINUT BEZ PŘESTÁVKY

75 MINUT BEZ PŘESTÁVKY

Korespondence Voskovce a Wericha je silnou výpovědí o životě dvou mimořádných lidí v nelehké době. Vzájemné listy le-

150 MINUT VČETNĚ PŘESTÁVKY

Režie: Jan Mikulášek
Hrají: D. Kaplanová, J. Plodková, A. Kubátová,
M. König, S. Majer, J. Vyorálek, L. Noha,
J. Matoušková

bat stále se množící webové stránky na toto téma a přitom zírat,

evropskými divadelními domy, v jejichž přímé konfrontaci se na

čím vším může být člověk vzrušován, fascinován nebo smýkán

mezinárodních festivalech ocitá.

a týrán. V centru našich nahlížených posedlostí však stojí láska či

Pevně věříme, že nám zachováte přízeň v této provizorní divadel-

obsese druhým, strach ze samoty, prázdnoty, nesmyslnosti exi-

ní sezoně, kdy jsme nuceni dočasně opustit naše krásné divadlo.

stence. Na dvoupodlažní scéně Marka Cpina nahlédneme do

Navštěvujte, prosím, naše webové stránky www.nazabradli.cz,

soukromí několika postav, které se vášnivě potkávají či míjejí.

sledujte nás na facebooku, pro jakékoliv dotazy nás neváhejte

Marně hledají štěstí ve vztahu nebo v samotě, a tak je to pořád

kontaktovat telefonicky, a především držte palce, ať se přestavba

dokola. Pravděpodobné situace a uvěřitelné příběhy doplňují

zdárně a co nejdříve vydaří!

fantazijní výjevy a komentáře – symfonický orchestr v obývacím

Přejeme Vám co nejkrásnější start do nové divadelní sezony

pokoji střídá vánoční pohoda, humorné scény zase hororové vý-

2016/17 a těšíme se na Vás v příštích měsících v hledišti Švan-

jevy. Drobné příběhy tohoto několikapatrového domu se volně

dova divadla.

proplétají, sousedé se střídají a stěny jsou svědky domácích dramat.
Petr Štědroň, ředitel Divadla Na zábradlí

Režie: Jan Mikulášek

90 MINUT BEZ PŘESTÁVKY

