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divadlo
petra
bezruče

dpb provozuje a zpravodaj vydává divadelní společnost 
petra bezruče, s.r.o. / 28. října 120, 702 00 ostrava / tel. 
596 618 363, mob. 605 268 799, vstupenky@bezruci.cz, 
bezruci.cz

ředitel jiří krejčí / zástupce ředitele filip krejčí / provozní 
ředitelka alena punčochářová / umělecký šéf jan holec / šéf 
obchodního oddělení martin srba / produkční propagace 
anita krejčí / pr marcela bednaříková / redakce anna  
smrčková a marcela bednaříková / foto lukáš horký, petr 
hrubeš, martin špelda, jiří zerzoň a archiv / grafika jan 
kulich

předprodej vstupenek, hromadné objednávky a předplatné 
vyřizuje obchodní oddělení /
po–pá 9–18 hod. / změna programu vyhrazena

divadlo je provozováno za finanční podpory 
statutárního města ostrava, finančně jej podporuje také 
moravskoslezský kraj a ministerstvo kultury čr

divadlopetrabezruce                      divadlopetrabezruce                      divadlopetrabezruceostrava                      bezruci

premiéra

premiéra 31. března 2023

lekce
hitchcock
vytvořit emoci a pak ji udržovat / 
diváci alfreda hitchcocka v hledišti 
divadla petra bezruče / s herci by 
se mělo zacházet jako s dobytkem / 
hitchcock picture / vždy se snažte, 
aby diváci trpěli co nejvíce / pokud 
nebudu sám sebou, kdo bude?

autor štěpán gajdoš a kol.
režie štěpán gajdoš



ondřej brett
Po Posledním zápasu a Proce-
su se „Breťák“ v této sezóně 
představí divákům v připravo-
vané novince Lekce Hitchcock. 
S nejvyšším členem souboru 
jsme si tak povídali o filmovém 
žánru a blížící se premiéře.

Jsi velkým filmovým fanouškem. 
Jaké žánry a filmy tě baví?
Neřekl bych, že jsem velký fanoušek. 
Jen fanoušek. Ale když je večer vol-
no, jsme doma, rozděláme si chipsy 
(a nejen jedny), pustíme nějaký biják 
nebo seriál, tak je to ono. Abych 
pravdu řekl, dvakrát nevyhledávám 
blockbustery a vyloženě nemám 
rád animované filmy, protože jak 
v nadsázce říkám – ty kreslené po-
tvory nám berou práci. Moc obdivuji 
španělskou a polskou tvorbu. Jako 
mladší jsem snil, že si mě vybere 
do filmu Pedro Almodóvar, jako 
starší oprašuju polštinu (mluvím 

skoro jako rodilý Polák, protože 
jsem tři dny žil v Krakově), a že se 
třeba někdy objevím u „sousedů”.

A co filmy Alfreda Hitchcoc-
ka? Znáš jeho tvorbu? Který 
jeho snímek máš nejraději?
Jeho tvorba mi není moc známá. 
Znám, asi jako většina společnosti, 
základní kultovní scény z různých 
filmů, ale esej na téma Hitchcock 
bych rozhodně psát nemohl. Ovšem 
po tomto zkoušení budeme, troufám 
si tvrdit, všichni „Hitchcockologové”.

V nové inscenaci hraješ francouz-
ského režiséra François Truffauta, 
který mj. patří k zakladatelům 
francouzské nové vlny. Věděl 
jsi o něm něco před začátkem 
zkoušení? Nebo sis to jméno 
přečetl poprvé až na vydaném 
obsazení? Co ti prolétlo hlavou?
Abych řekl pravdu, jméno figu-
ry, na které teď budeme spolu 
s panem režisérem několik týdnů 

makat, mi neřeklo vůbec nic (ale 
to mu, prosím, neříkejte).

Zatímco Hitchcocka všichni známe 
(nebo si to alespoň myslíme), Truf-
faut není většinovému publiku příliš 
znám. Je to výhoda nebo nevýhoda?
Myslím, že se nedá mluvit ani 
o výhodě, ani o nevýhodě. Pokud 
se udrží naplánovaná koncepce, 
tak na jeviště přeneseme jejich 
knižně vydaný rozhovor. Tudíž 
nepůjde o situace „ze života”, či „na 
téma.” Proto bude velmi důležité 
a zásadní najít ten správný klíč, 
aby diváka nečekalo jen psycho.

Text Lekce Hitchcock vzniká 
autorským způsobem a jeho značná 
část se rodí přímo na zkouškách. 
Jak vnímáš tento druh práce?
Takovýto společný a hravý styl 
práce je jednou za čas velmi očistný. 
Když se sejde správná parta lidí, 
co mají chuť spolu blbnout a tvořit, 
je to osvěžující. Dodneška velmi 
často vzpomínám na Braňa Holička 
a naše společné dílo #nejsemra-
sista_ale. A ač už máme roky 
po derniéře, skupinový chat na 
WhatsAppu je dodnes živý.

Po dlouhé době zkouší u Bez- 
ručů kompletně nový tvůrčí 
tým. Těšíš se na výsledek?
Moc. Těším se životně. Do Bezručů 
vtrhla partička mladých kluků, co 
srší milou energií, jsou nachys-
taní a jdou do toho po hlavě.

V březnu začínáš točit pokra-
čování úspěšného krimiseriálu 
České televize Stíny v mlze. 
Baví tě práce před kamerou?
Neznám herce, kterého by neba-
vila. I když jsem pořád na začátku 
a každým dalším dnem se víc 
a víc učím. Moc se těším, že se 
po dvou, třech letech potkáme 
pracovně s Radimem Špačkem, 
Petrou Špalkovou, Jurou Vyorál-
kem a dalšíma. A tím, že budeme 
točit poprvé bez covidu, si budeme 
moct zajít i na točený do hospody.

A na závěr něco mimo divadlo. Jsi 
vášnivým cestovatelem. Prozra-
díš, kam se chystáš příště?
Ještě konkrétní plány nemáme, 
ale nějaké obrysy už ze Stínů 
vystupují. Určitě chceme proces-
tovat co největší část prázdnin. 
Letadlem. Autem. Jih. I sever.

rozhovor



štěpán gajdoš
Štěpán Gajdoš je aktuálně ve 
víru zkoušení nové premiéry – 
Lekce Hitchcock, pro kterou 
napsal text, na jehož základě vy-
tvoří s herci autorskou inscenaci. 
Vystudoval nejprve herectví na 
konzervatoři v Brně a následně 
režii na Katedře alternativního 
a loutkového divadla na pražské 
DAMU. V minulosti spolupra-
coval například s Městskými 
divadly pražskými, A studiem 
Rubín, Divadlem Polárka nebo 
Divadlem na cucky. S Bezru-
či spolupracuje poprvé.

Patříš k nejmladší generaci 
divadelních tvůrců u nás. Jaký 
druh divadla je ti blízký?
Myslím, že jsem ve své tvorbě docela 
žánrově i stylově rozkročený. Rád 
zkouším autorským způsobem, kdy se 
celý tým tvůrců podílí na výsledném 
tvaru inscenace. Když se to podaří, 

myslím, že si inscenace sama nejvíc 
řekne, jak má vypadat, jaké prostředky 
se pro ni nejvíce hodí. Takže bych 

asi řekl, že je mi blízký druh divadla, 
ze kterého je cítit hlavně nasazení.

Jak se zrodil nápad na inscena-
ci o Alfredu Hitchcockovi?
Nosím ho v hlavě vlastně už docela 
dlouho. Ale potřeboval dozrát – ně-
jak se uchytit. Když jsme řešili titul, 

rozhovor který budu pro Bezruče připra-
vovat, nějak to celé zaklaplo.

Co tě na oceňovaném re-
žisérovi fascinuje?
Alfred Hitchcock je člověk, který je 
spojen s několika kultovními díly a kte-
rý dodnes inspiruje filmaře po celém 
světě. Zajímá mě ohledávat principy, 
které zkoumal a objevoval, principy, 
kterými komunikoval svoji tvorbu 
s diváky, zajímá mě, jak by se daly tyto 
principy přenášet na divadelní jeviště.

Který Hitchcockův film je tvůj 
nejoblíbenější? A proč?
Řekl bych asi Psycho, ale to by nejspíš 
řekl každý. Tak tedy: Mám hodně rád 
Vertigo, hlavně pro jeho specifickou až 
mystickou atmosféru. Ale každý z filmů 
má něco speciálního, co mě na něm 
baví. Mám rád Provaz pro jeho odvážný 
záměr natočit celý film bez jediného 
střihu. Mám rád Příšerného hosta 
pro jeho práci s filmovými prostředky, 
které jsou navíc omezené jen na obraz, 
protože ten film natočil ještě v éře ně-
mého filmu. Mám rád Okno do dvora, 
protože mě baví pozorovat, stejně jako 
Jamese Stewarda, všechny ty mikrosi-
tuace v oknech, které film vykresluje…

Nová inscenace vznikla podle autor-
ského textu vytvořeného speciálně 
pro Bezruče. Autorské projekty děláš 
pravidelně. Jak bys svůj způsob 
práce přiblížil našim divákům?
Scénář nemá na začátku finální 
podobu. Nazývám ho spíše materi-
álem či výkopovým bodem pro celé 
zkoušení. Prvních několik dnů se pak 
s herci bavíme o tématech, která nás 
zajímají, díváme se na ukázky z filmů 
a ohledáváme postupy Hitchcockovy 
tvorby, improvizujeme. Z toho všeho 
pak nakonec vznikne Lekce Hitchcock.

V hlavních rolích se představí Norbert 
Lichý a Ondřej Brett. Čím si tě získali?
Myslím si, že na Norberta Lichého 
ta role trošku čekala. Ondřej Brett 
má v sobě jistou francouzskou 
eleganci a temperament, který 
je víc než vhodný k znázornění 
režiséra Françoise Truffaulta.

Autorem scény a kostýmů je Petr 
Vítek. Kde všude jste hledali 
inspiraci pro vizuální stránku?
Petr přinášel jak inspirace z filmů 
Alfreda Hitchcocka, tak z doby starého 
Hollywoodu. Lekce Hitchcock ale 
nemá být dokumentární inscenací 

o životě Alfreda Hitchcocka. Má ote-
vírat témata, která jsou aktuální i pro 
nás – pro tvůrce, a věřím, že i pro vás – 
pro diváky Divadla Petra Bezruče. 
Proto jsou všechny prvky vždy nějak 
posunuté. Současnější. Divadelnější.

Na co se diváci mohou v břez-
nové premiéře těšit?
Myslím, že se můžete těšit na inscena-
ci o lásce k tvorbě, o komplikovaném 
vztahu, který má mezi sebou tvůrce 
a jeho divák. Alfred Hitchcock mluvil 
o své kariéře velmi kriticky a součástí 
jeho tvorby je i několik neúspěchů, 
nebo alespoň on to tvrdí. Co je to, co 
nás v tvorbě nutí k neustálé sebekriti-
ce? Co je to, co člověka žene k tomu, 
aby byl stále lepší a lepší? Jak daleko 
jsme schopni zajít, abychom uspokojili 
diváky a hlavně sebe? A pokud jste 
vášnivými filmovými fanoušky, můžete 
se těšit také na spoustu ukrytých 
odkazů na Hitchcockovy filmy. (A po-
kud ne, můžete si to těšení zkrátit 
právě zhlédnutím některého z nich.)



bezruči 
nominováni 
na divadlo 
roku 2022

Markéta Haroková za roli Vandy 
v inscenaci Venuše v kožichu
Markéta Haroková podává v roli Vandy 
bravurní herecký výkon, ve kterém 
střídá v dynamickém tempu výrazové 
polohy – od naivní přes energickou, 
arogantní až vyzývavou k nečekaně 
kultivované, filozofující a racionálně 
rozhodné. Střihově přesné pře-
chody v mimice, gestech i intonaci 
předává herečka s výrazovou lehkostí 
a hravostí a v dokonalé partnerské 
souhře s interpretem druhé postavy, 
kterou ztvárňuje Lukáš Melník.

Barbora Křupková za roli Mallory  
v inscenaci Poslední zápas
Barbora Křupková hraje Mallory, život-
ní partnerku špičkového sportovce, 
která spolu s úspěchy prožívá stejně 
silně i partnerovy prohry. V souběžné 
linii však předvádí drama života ženy 
usilující marně o to stát se matkou, 
ba vůbec vydržet společný život 
s manželem – špičkovým sportovcem. 
V postavě Mallory divák díky herec-
kému umění Křupkové vidí nejen do 
zákulisí a šaten sportovních stadionů, 
ale i do nitra duše ženy prožívající 
manželovu sportovní slávu i smrt.

William Shakespeare: Sen čarovné  
noci (režie Michal Hába)
Režisérovi Michalovi Hábovi se v dů-
myslně vystavěné inscenaci, v níž sou-
bor Divadla Petra Bezruče zprostřed-
kovává divákům širokou škálu svého 
hereckého rejstříku, naskytla skvělá 
příležitost, jak Shakespearův text vyu-
žít pro potřeby výpovědi své generace. 
Hába se umně vyhnul idealizovanému 
pohledu na dílo alžbětinského klasika 
a jeho komedii naplnil ryze součas-
ným, provokujícím obsahem. V přesně 
motivovaném jednání postav reflektuje 
narušenou morálku naší přítomnosti 
a otevírá i polemiku s elitami, které 
povýšeně přehlížejí potřeby těch dole.

Udílení Cen Jantar za rok 2022 se 
uskuteční 17. dubna 2023 v Domě 
kultury Poklad v Ostravě-Porubě.

Divadlo Petra Bezruče je nominováno na 
Cenu divadelní kritiky v kategorii Divadlo 
roku 2022! Ceny divadelní kritiky jsou vý-
roční ocenění za umělecké výkony v rámci 
českého divadla, udělované od roku 2014 
na základě hlasování kritiků. Anketu mezi 
kritiky pořádá a ceny uděluje časopis Svět 
a divadlo (SAD). Slavnostní vyhlášení pro-
běhne 11. března 2023 v Dejvickém divadle.

nominace na ceny 
jantar 2022

Ondřej Brett za roli Tima  
v inscenaci Poslední zápas
Ondřej Brett v mnohovrstevnatém 
hereckém výkonu věrohodně předvádí 
jak okamžiky úspěchů a slávy, které 
ve své sportovní tenisové kariéře Tim 
zažíval a zažívá, stejně věrohodně však 
hraje i ty stránky sportovního života, 
které fanoušci v ochozech stadio-
nů nikdy vidět a poznat nemohou. 
Když musí přijmout zprávu o potratu 
Mallory i o smrti jejich ještě nenaro-
zeného dítěte, mnohým divačkám 
se derou slzy do očí. Do stejných 
očí, které září úsměvem a radostí 
na Brettovým Timem, tančícím po 
tenisovém kurtu tanec vítězů.



premiéra 
procesu
„Franz Kafka se ve svém Procesu vymezu-
je vůči zrůdné byrokracii. Jan Holec jde 
dál. Stejně jako geniální umělci všech 
žánrů, kteří často ve svých varovných 
vizích zobrazují svět, jaký nechceme, 
modeluje Holec na jevišti obraz všem 
nebezpečného společenského systému, 
ve kterém vládnou zrůdné síly rozho-
dující o životě a smrti. Síly, které jsou 
naprosto odlidštěny, vzdálené a hluché 
ke skutečným problémům obyčejných 
lidí. (…) Acherem zhudebněné Kafkovy 
texty mohou účinně bojovat v soutěži 
o skladbu roku, stejně jako celá hudba 
v soutěži o nejlepší hudbu k inscenaci. 
(…) Roli pana K. dostal Jáchym Kučera, 
a hraje ho skvěle. (…) Mimořádný herecký 
výkon, který si hlasitě říká o velmi vysoká 
ocenění. (…) Proces je silným kandidá-
tem na jednu z nejlepších inscenací roku 
2023 hned při jeho začátku.

ladislav vrchovský / ostravan.cz

V hlavní roli Josefa K. zazářil Jáchym Kučera, pro kterého 
jde zatím o nejvýraznější roli u Bezručů.

Kompletní herecké obsazení Procesu během premiérové 
děkovačky.

Mezi mateřské povinnosti vsunula premiéru 
Procesu taky Magdaléna Holcová. Na fotce je 
s mistrem zvuku Filipem Bajgerem.

Děkujeme divákům za skvělou premiérovou 
atmosféru a dlouhotrvající ovace vestoje.

Ján Tereba (autor výpravy), Jan Holec (autor dramatizace a 
režisér), Peter Galdík (dramaturg) a Ivan Acher (autor hudby).

Podpořil kolegy přišel také (mimo jiné) Dušan Urban.  
Společnost mu dělá Jakub Burýšek.



bezručoviny
derniéra maryši
Maryšu zahrajeme naposledy 22. března. Po krásných 70 
reprízách nás čeká loučení s naší klasikou z nejklasičtějších. 
Premiéra inscenace se uskutečnila 26. ledna 2018 a ve 
stejném roce získala Pavla Gajdošíková za svůj mimořádný 
jevištní výkon v titulní roli Cenu divadelní kritiky, v kategorii 
Nejlepší ženský herecký výkon roku, a také nominaci na 
Cenu Thálie. Děkujeme všem, kteří se na inscenaci podíleli, 
za všechny skvělé reprízy a divákům za krásné ohlasy.

zkoušení lekce hitchcock
V únoru začalo zkoušení autorské inscenace Štěpána  
Gajdoše s názvem Lekce Hitchcock. Hra inspirovaná 
setkáním dvou režisérů Alfréda Hitchcocka (Norbert Lichý) 
a François Truffauta (Ondřej Brett) odhaluje zákulisí  
Hitchcockova přístupu k vyprávění příběhů a k práci 
s divákem, s jeho očekáváním, s napětím. Svými postupy 
Hitchcock inspiroval několik generací filmových tvůrců. Co 
když se ale tyto principy přesunou ze stříbrného plátna na 
divadlo?

Pořiďte si nový se slevou 10 %, 
čímž ušetříte až několik tisíc korun.

Potřebujete oblek?
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Sleva se nevztahuje na zlevněné zboží a nesčítá se s žádnou jinou 
slevou či akcí. Slevu nelze uplatnit na nákup dárkových šeků. 

Tento slevový kupón uplatníte při nákupu 
v prodejně Pánské obleky BANDI Ostrava 

OC FUTURUM – Park&Shop.



repertoár
špinarka
autor tomáš dianiška
režie tomáš dianiška
dokumentární fikce o ní

lásky jedné plavovlásky
autoři j. papoušek, m. forman, i passer
režie jan holec
tancovačka, jak má být

bratři karamazovi
autor fjodor michajlovič dostojevskij
režie jan holec
dějiny jedné rodiny

venuše v kožichu
autor david ives
režie jiří pokorný
dialog až na dřeň

šikmý kostel
autorka karin lednická
režie janka ryšánek schmiedtová
minulost ztracená pod černou zemí

transky, body, vteřiny
autor tomáš dianiška
režie tomáš dianiška
groteska na 800 metrů

proces
autor franz kafka
režie jan holec
klasika u bezručů

lekce hitchcock
autor štěpán gajdoš a kol.
režie štěpán gajdoš
vytvořit emoci a pak ji udržovat

audience
autor václav havel
režie štěpán pácl
kancelář v pivovaru, bohdalka, gott 
a holky z flaškovny

mechanický pomeranč
autor anthony burgess
režie tereza říhová
zpověď jednoho grázla

poslední zápas
autorka anna ziegler
režie jíří pokorný
tragikomedie z tenisového kurtu

sen čarovné noci
autor william shakespeare
režie michal hába
sex, moc a čarovné nic
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