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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 propa-
gace anita krejčí / pr marcela bednaříková / redakce anna 
smrčková a marcela bednaříková / foto petr hrubeš,  
vladimír prýček, 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 27. ledna 2023

proces
muzikál u bezručů / 
experimentální voiceband / 
jste přece zatčen / co je to 
jen za lidi? o čem to mluví? 
od jakého úřadu jsou? a kde 
je soudce? / logika je sice 
neotřesná, ale člověku, který 
chce žít, neodolá

autor franz kafka
režie jan holec



kateřina krejčí
Hned v několika rolích se 
Kateřina Krejčí představí v naší 
lednové novince, kterou bude 
Kafkův Proces. Pár dnů po za-
hájení zkoušení jsme si povídali 
nejenom o procesu Procesu, 
ale také o rituálech a bilanco-
vání nad uplynulým rokem.

Nový rok je prostorem k zamyšlení 
a reflexi. Když se ohlédnete zpátky, 
jaký byl rok 2022? Co vám udělalo – 
osobně i pracovně – největší radost?

Rok 2022 byl pro mne v pohodě  
hlavně proto, že celá má rodina si 
užívá pevného zdraví. Ohromnou 
radost mi dělá Ella (moje vnučka). 
Chvíle s ní jsou plné smíchu, radosti 
a super pokecu. Profesně mi v tom 
roce udělala největší radost role 
v inscenaci Skořápka, kterou jsme 
ale k mé lítosti v prosinci odderniéro-
vali. Bylo to chytré herecké divadlo, 

velmi poctivě zahrané i zrežírované. 
Bohužel se stalo jakousi Popelkou, 
a tak bylo staženo z repertoáru. Jsem 
přesvědčena že je to škoda jak pro 
divadlo, tak pro herce i diváky.

Dáváte si novoroční předsevzetí? Po-
kud ano, prozradíte, jaké to bylo letos?

Na novoroční předsevzetí vůbec 
nevěřím a nikdy jsem si žádné 
nedala. Před 3 lety jsem přestala 
kouřit, na což jsem pyšná a žádný 
Nový rok jsem k tomu nepotřebova-
la. Stalo se to v listopadu jen tak.

S tímto obdobím se pojí také 
různé rituály. Jak to máte v diva-
dle, dodržujete nějaké například 
před každou reprízou? Bez čeho 
tzv. „nevlezete“ na jeviště?

Vždy si opakuji text, ať jde o velkou, 
či malou roli. Všechny jsou pro mne 
stejně důležité. Jsem však pověr-
čivá. Když mi např. spadne šatní 

ramínko, nezvednu ho. Nenechám 
na sobě zašít kostým, když se 
náhodou roztrhne a tak dále.

Ještě před Vánoci se začal zkoušet 
Proces. Jste čtenářkou Franze Kafky? 
Nebo jste se s jeho dílem podrob-
něji seznámila až při zkoušení?

Kdysi dávno jsem přečetla Proces 
a Zámek. Žádný „kafkolog“ však 
nejsem, ale v prosinci při čtených 
zkouškách nás pan režisér velmi fun-
dovaně s Franzem Kafkou seznámil.

Lednovou premiéru uvádíme v režii 
a dramatizaci Jana Holce. Při zkou-
šení se potkáváte podruhé, jak byste 
charakterizovala jeho způsob práce?

Je pravda, že jsme se pracovně setkali 
jen jednou, a to při Láskách jedné 
plavovlásky. Vím, že šéf je jako režisér 
velmi přísný a důsledný, a to já jsem na 
sebe taky. Doufám, že se budeme tvůr-
čím způsobem doplňovat a že se mi 
podaří splnit režisérovu i svou předsta-
vu o rolích, které v Procesu ztvárňuji.

V naší novince se představíte v něko-
lika rolích. Jak náročné je pro herečku 

oddělovat jednot-
livé charaktery 
během jednoho 
představení?

S takovým úkolem 
jsem se dosud 
nesetkala. V době, 
kdy spolu děláme 
tento rozhovor, 
máme za sebou 
třetí čtenou 
zkoušku. Tak mi 
dovolte, abych na 
tuto otázku odpo-
věděla někdy…

Na závěr prosím 
pozvěte diváky na 
novou inscenaci.

Milí naši diváci, my 
herci z DPB vás 
srdečně zveme 
k nám do divadla. 
První inscenací, 
kterou pro vás 
v roce 2023 
připravujeme, je 
Kafkův Proces. 
Těšíme se na vás.

rozhovor



ján tereba
Scénograf a kostýmní výtvarník 
Ján Tereba (kterému nikdo ne-
řekne jinak než Jančí) se u Bez- 
ručů podílel na inscenacích 
Lásky jedné plavovlásky (scéna) 
a Poslední zápas (výprava). 
Aktuálně dokončuje přípravy 
lednové premiéry, kterou je dra-
matizace Franze Kafky Proces.

Spolupracuješ s divadly u nás 
i na Slovensku. Máš zkušenos-
ti z velkých městských divadel, 
nezávislých projektů i komorních 
scén. Které prostory ti jako scéno-
grafovi nejvíce vyhovují? Vnímáš 
v nich při tvůrčí práci rozdíl?

Nemám oblíbený typ prostoru. Baví mě 
ta různorodost, specifika a manti-
nely při inscenačním řešení, tvorbě. 
Zkoušet, co je možné, kam až tě ten 
daný prostor pustí. To mě baví – ty 
rozdíly. Hrát si v rámci zadání.

Jsi především scénografem, ale 
navrhuješ i kostýmy. Vyhovuje ti, 
když jsi u inscenací autorem celé 
výpravy? A vnímáš to jako výhodu?

Záleží na inscenačním týmu. A na 
inscenaci. Na spolupráci mě baví to, 
že nikdy nevíš, co tam kdo přinese. 
A kolikrát se stane, že ta moje před-
stava je jiná než představa dalšího 
výtvarníka. Ale o tom to je. O dialogu. 
Někdy se potkáváš víc, někdy míň. Ve 
finále ale vždy najdeš společnou cestu. 
No a když dělám celou výpravu? Tak 
to je pro mě větší volnost, svoboda.

S Honzou Holcem tvoříte pravidelně 
v týmu již od vašich studií na DAMU. 
Jak probíhá vaše komunikace nad 
novým projektem? Kdo je ten, kdo 
přijde s prvním nápadem? A kdo 
je ten, kdo má poslední slovo?

Honza je vždy ten, kdo mě osloví ke 
spolupráci. Takže první výkop je vždy 

rozhovor od něj, jako režiséra. A pak se o tom 
bavíme. Co to bude za titul, co od 
toho chce, jakou má představu, co si 
o tom myslím a tak dále. Co by nás 
oba bavilo s tím titulem udělat. No 
a poslední slovo je pak výsledkem těch 
rozprav. Ale co vám budu povídat, sa-
mozřejmě definitivní slovo má režisér.

Pojďme ale k aktuálnímu zkou-
šení. Kde jste hledali inspiraci 
pro scénu a kostýmy Procesu?

Myslím, že jsme oba věděli, jak Proces 
dělat nechceme, například jako kritiku 
politického systému. A věděli jsme, co 
nás na tom titulu baví. O čem a jak to 
chceme hrát. Honza mi poslal hned 
z kraje pár hesel, a to mě vlastně 
nakoplo nejvíc. Samozřejmě pak taky 
spoustu knížek a obrázků a tak. Byla to 
taková intenzivní, ale zábavná práce. 
Tak snad to pak bude bavit i diváky.

Co tě na díle Franze Kafky baví?

Musím se přiznat, že nemám k dílu 
nějaký výsostný vztah. Samozřej-
mě se k tomu člověk během studií 
dopracuje. Začneš se tomu věnovat. 
Vidíš, jak se s tím dílem na divadle 

zachází. Ať už je to činohra, balet nebo 
fyzické divadlo. Ale číst to ve vztahu 
k dnešku? V mnohém mě to dílo 
s odstupem času překvapilo, jak se 
mění s dobou. A Josef K. mě hrozně 
štve. Ale otázka zněla, co mě na něm 
baví. Odpověď by teda byla, že mě to 
spíš tak nějak nepříjemně dráždí.

Proč by si diváci nemě-
li nechat Proces ujít?

Protože to, doufám, bude oprav-
du skvělé divadlo. A co jiného 
si do roku 2023 přát, že?

Co bys Bezručům po-
přál do roku 2023?

Diváky a divadelníky, co milují 
divadlo, samozřejmě. Pořád plno!



reflexe XXIV. ročníku 
činoherního festivalu 
OST-RA-VAR

David Drozd: Jsou tam mo-
menty, které nenajdete v ji-
ných dramatizacích.

Vladimír Just: Byl to úžasný pocit, 
sledovat některé momenty se 
zaměřením na režisérovo pojetí, 
například situaci parodizující zázrak. 
A také otce Karamazova v podání 
Norberta Lichého, ale nejen jeho.

venuše v kožichu
Celá inscenácia Venuše v kožichu sa 
nesie v duchu čistého činoherného 
princípu divadelnej práce a tento 
názor autorka recenzie vyslovuje 
bez akéhokoľvek pejoratívne-
ho či škatuľkového podtónu.

Ona čistota spočíva vo veľmi jasne 
nastavenom jazyku, komunikačných 
prostriedkov i výrazovej jednotnosti 
hereckého prejavu. V neposled-
nom rade je dôležité podčiarknuť 
a oceniť, že inscenačný tím funguje 
v napĺňaní režijno-dramaturgického 
konceptu v zhode. Či už za to môže 
ľudské porozumenie alebo miera 
profesionality na všetkých frontoch.

Hoci gro inscenácie osciluje medzi 
večnou stereotypizáciou, definova-
ním ženského pohlavia ako objektu 
sexuálnej či inej intencie a nachádza-
ním mužskej dominancie i v jej 
slabosti, vo výsledku nie je bezručská 
Venuše v kožichu dielom sexistickým 
ani feministickým. Je sondou do 
ľudského vnútra prežraného pocitom 
menejcennosti, úzkosťou, hnevom 
a traumami. A takéto vnútro nepozná 
konkrétny čas, dobu ani pohlavie.

To, prečo hra Davida Ivesa pôsobí 
v dnešný deň tak aktuálne a prečo 

tak dobre funguje 
v podaní Divadla Petra 
Bezruče, nie je teda 
dobová tendenčnosť, ale 
zručná režijno-drama-
turgicko-herecká práca 
a schopnosť rozozvučiť 
hranu v každom divákovi, 
ktorý počúva, spolu-
pracuje, komunikuje 
a snaží sa porozumieť.

hana launerová
festivalostravar.cz

Jan Kerbr: Venuše 
v kožichu je v dobrém smyslu 
provokativní a podnětný zážitek. 
Režie Jiřího Pokorného velice 
dynamizuje text. Herci Lukáš Melník 
a Markéta Haroková byli výborní 
a smekám před jejich nasazením.

Vladimír Just: Mnoho z toho, co 
jsem viděl, na mne zapůsobilo 
silněji, než tomu bylo při sledová-
ní filmu Romana Polanského.

Tatjana Lazorčáková: Bylo úžasné 
sledovat intonační variace herců. 
Užívala jsem si to od začátku do konce.

I když se nejedná o přehlídku soutěžní, 
nakonec z ní vždy vzejde pomyslný 
vítěz – divadelní instituce, která získá 
nejvíce obdivu od většiny zúčast-
něných. Letos se takovým vítězem 
stalo Divadlo Petra Bezruče.

ladislav vrchovský 
ostravan.cz

bratři karamazovi
Aniž bych chtěl jakkoliv dehone-
stovat ostatní viděné inscenace, 
bezručovská adaptace Bratrů 
Karamazových ostatní kusy letošního 
Ostravaru výrazně převyšovala.

Režisér Jan Holec se nespokojil 
s dramatizací Evalda Schorma, která 
na českých jevištích zdomácněla, 

a vytvořil verzi vlastní. Dostojevského 
román vidí jako drsnou tragikomedii 
o prudkých vášních, toxických mezilid-
ských (především) vztazích, ale i víře 
a relativitě pravdy. Holcova režie je 
dynamická, nespoutaná, vrší na sebe 
řadu symbolů, z nichž některé nebyly 
úplně srozumitelné (smrt 
starého Karamazova jako 
dětská hra na indiány 
nebo Smerďakov v masce 
medvěda), jiné promlou-
vají celkem jasně (snová 
scéna, v níž se všichni tři 
bratři proměňují v hmyz 
a přebírají repliky svého 
otce, zkrátka rodinná 
povaha se nezapře).

Tvůrci jsou v zobrazování 
lidských neřestí a chování 
velice krutí, ale zároveň 

vše odlehčují černým humorem 
a zcizováním. Herecký ansámbl 
předvádí skvělý kolektivní výkon, všem 
se daří vytvořit zvláštní tenzi v tom, co 
postavy říkají a jakou zprávu vysílají 
herci publiku nonverbálně. Není tu 
kladných hrdinů, jako kdyby se všichni 
řídili postulátem, že „pokud Bůh není, 
vše je dovoleno“. Za všechny lze zmínit 
alespoň soustředěný výkon Ondřeje 
Bretta v úloze chladného a nebez-
pečně působícího Ivana a Jáchyma 
Kučeru jako úlisného Smerďakova.

lukáš dubský
nadivadlo.blogspot.com



zkoušíme 
proces
V lednu se můžete u Bezručů těšit 
na novou dramatizaci slavného 
románu Franze Kafky Proces. 
Autorem dramatizace a současně 
režisérem inscenace je umělecký 
šéf Divadla Petra Bezruče Jan 
Holec.

V den svých třicátých narozenin se 
bankovní prokurista Josef K. probu-
dí za přítomnosti dvou cizích mužů, 
kteří mu oznámí, že je zatčen. 
Nedozví se však, z čeho je obviněn. 
Začíná nekonečný boj s nevidi-
telným mocenským aparátem. 
V komplikované justiční mašinérii 
pak sám K. stále více propadá po-
citu viny a bezmocnosti. Absurdní 
příběh o manipulaci lidské duše, 
síle byrokracie a touze změnit za-
žité mechanismy. Groteskní pojetí 
reality, nebo naše žitá skutečnost? 
Přijďte zjistit!

Kafkův Proces nově zdramatizoval Jan Holec, který je sou-
časně i režisérem inscenace.

Bankovního prokuristu Josefa K. ztvární Jáchym Kučera 
(na fotce uprostřed).

A trojrole je připravena i pro Ondřeje Bretta – představí se jako 
Vyšetřovatel, Sluha a Advokát.

Autorem scény i kostýmů je Ján Tereba (je podepsán i pod 
výpravou např. Posledního zápasu).

Hned několik rolí čeká Kateřinu Krejčí – uvidíte ji jako 
Bürstnerovou, Uklízečku i Matku.

Obsazení doplní Josef Trojan, Barbora Křupková (na fotce), 
Jakub Burýšek, Alexandra Palatínusová a Tomáš Čapek.



bezručoviny
předali jsme krabice od bot
Divadlo Petra Bezruče se před Vánocemi opět zapojilo do 
projektu Krabice o bot. Díky vaší štědrosti jsme předali 6 
dárků maminkám samoživitelkám, 19 dárků putovalo do 
Charitního střediska sv. Lucie a neuvěřitelných 80 dárků 
jsme dovezli dětem z Nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE. Děkujeme vám všem, 
kdo jste se zapojili a udělali mnohým dětem radostnější 
Vánoce!

loučíme se s aničkou
V prosinci jsme se rozloučili s naší dramaturgyní Annou 
Smrčkovou. Anička k Bezručům nastoupila v prosinci roku 
2019. Společně s Janem Holcem je spoluautorkou Bezručů 
v 60 minutách a Lásek jedné plavovlásky. Dále se drama-
turgicky podílela na inscenacích Mechanický pomeranč, 
Špinarka, Skořápka, Bratři Karamazovi, Venuše v kožichu, 
Šikmý kostel, Poslední zápas, Sen čarovné noci a projektu 
Stará láska nerezaví. Děkujeme Aničce za spolupráci a pře-
jeme jí mnoho zdaru jak pracovně, tak i osobně!

místo školy do divadla
Ve spolupráci s Domem kultury Akord jsme připravili 
dopolední představení pro školy. Navštívit kulturní dům 
můžete se svojí třídou 11. května 2023, kdy odehrajeme již 
v 10 hodin Bratry Karamazovy. Povinná literatura a ruská 
klasika k tomu… To je přece nuda, ne? U nás to ale neplatí! 
Objednávky probíhají přímo přes DK Akord a jelikož kulturní 
dům disponuje daleko větší kapacitou než naše divadlo, 
můžete objednat hned několik tříd naráz.

nový merch
Krom našich praktických stálic, jakými jsou bloky, propisky, 
tužky, tašky a trička, jsme rozšířili nabídku bezručáckých 
dárkových předmětů o nové kousky. Pro dámy jsou v na-
bídce kosmetická zrcátka někdo to rád bezruč, pro chvíle 
romantiky (před, nebo po divadle) vonné svíčky v černé, 
nebo bílé barvě s nápisem hořím pro bezruče a pro klidný 
spánek si můžete pořídit spací masku s hláškou z naší ko-
medie Sen čarovné noci. Vše zakoupíte u nás na pokladně, 
tak se zastavte!



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 hoelc
muzikál u bezručů

maryša
autoři alois mrštík, vilém mrštík
režie janka ryšánek schmiedtová
klasika z nejklasičtějších u bezručů

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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