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

divadlopetrabezruce

divadlopetrabezruce

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,
www.bezruci.cz
ředitel jiří krejčí / zástupce ředitele filip krejčí / provozní
ředitelka alena punčochářová / umělecký šéf jan holec /
dramaturgyně anna smrčková / šéf obchodního oddělení
martin srba / produkční propagace anita krejčí /
pr marcela bednaříková / redakce anna smrčková
a marcela bednaříková / foto lukáš horký, petr hrubeš,
jiří zerzoň a archiv / grafika jan kulich
předprodej vstupenek, hromadné objednávky a předplatné
vyřizuje obchodní oddělení / po–pá 9–18 hod. / ceny
vstupenek 210 kč (studenti, senioři, ztp a ztp/p)
a 290 kč (dospělí)

divadlopetrabezruceostrava

bezruci

premiéra
skořápka

adaptace románu
iana mcevana
příběh vzhůru nohama /
byla nebyla jedna vražda /
humory lidského nitra /
všude dobře, u mámy nejlíp /
alibi na devět měsíců /
hlasitě čvachtající srdce /
pomsta bude sladká /
kdopak to mluví?

koncept a režie miřenka čechová, petr boháč
divadlo petra bezruče & spitfire company

rozhovor
lukáš melník

Lukáše není třeba našim
divákům dlouze představovat.
Členem souboru se stal už v roce
2007 a od té doby ztvárnil řadu
nezapomenutelných postav.
A také v této sezóně se máte
na co těšit! V říjnu se představí
v jedné z hlavních rolí v dramatizaci románu Iana McEwana
Skořápka a v prosinci si v ruské
klasice Bratři Karamazovi zahraje jednoho z bratrů – Dmitrije.
Po dvou prapodivných sezónách jsme
naplno rozběhli tradiční divadelní
provoz. Na co se těšíš nejvíc?
Těším se hlavně na naše diváky, kteří
do divadla neodmyslitelně patří. Vždyť
bez nich to není ono a troufám si říci,
že i jim Bezručáci dost chybí.

Koronavirová zkušenost nás všechny
výrazně ovlivnila. Co si z toho období
odnášíš ty?
Ovlivnila, a myslím si, že ještě hodně
ovlivní, dokud se s tímto nevítaným
hostem společnost nenaučí plnohodnotně žít. Mně osobně pandemický
čas dopřál více času na rodinu a osobní rozvoj. Snažím se v tom nalézt
alespoň něco pozitivního.
V říjnové novince Skořápka hraješ
Claudea. Abychom divákům neprozradili příliš, charakterizujme ho jako
komplikovaného muže, který si jde
tvrdě za svým cílem. Jak sis k němu
hledal cestu? Co bylo v průběhu
tvůrčího procesu nejtěžší?
Na každé postavě je ze začátku
vždy nejtěžší ji pochopit, porozumět
motivům, které ji pohání a v inscenaci
vytváří vlastně její život, protože ne
každá postava je psaná takzvaně na

tělo. Pak je to svým způsobem detektivní práce. A to
mne baví – hledat ji. To je
i případ samotného
Claudea. Můžete si z počátku myslet, že je to jasný
týpek, ale ne tak úplně.
Jak se ti pracovalo s režijním tandemem Petr Boháč
a Miřenka Čechová?
Ještě nikdy jsem nepracoval s režijním duem. Není
to úplně standardní. Pro
mne to byla premiéra a velice zajímavá zkušenost.
Zkoušení bylo kvůli pandemii rozděleno do několika
fází, oproti běžným zvyklostem inscenace vznikala
dlouhé měsíce. Jak jsi to
celé vnímal? Byla to pro
herce spíše výhoda, nebo
naopak nevýhoda?
Troufám si říct, že to nebylo
úplně ideální – dost se tím
narušovala koncentrace,
kterou jsme museli v každé

fázi zkoušení obnovovat, jakoby nastartovat motory, pokud
možno navázat a posunout
se dál. Ne vždy se to hned
povedlo, ale poprali jsme
se s tím. Určitě to byl velký
nezvyk, který naopak může
někomu vyhovovat.
Pravidelně spolupracuješ
s filmovými i televizními
produkcemi. V jakých projektech tě diváci mohou v blízké
době vidět?
Ano, 23. 9. vstoupil do kin
nový český film Petra Kolečka
Zbožňovaný v titulní roli
s Jiřím Bartoškou. V tomto
filmu se můžete těšit také na
Zuzanu Kronerovou, Ivanu
Chýlkovou, Jiřího Langmajera,
Petru Hřebíčkovou, Martinu
Czyšovou a Štěpána Kozuba.
Co bys vzkázal našim
fanouškům?
Těšíme se na vás v divadle.

rozhovor

miřenka čechová
a petr boháč

Světově uznávaní tvůrci a životní
partneři. Miřenka Čechová a Petr
Boháč patří k výjimečným osobnostem (nejen) českého divadla.
Pod jejich režijním vedením
uvádíme od října ve světové premiéře dramatizaci románu Iana
McEwana Skořápka.
Jak došlo na spolupráci Spitfire Company s Bezruči?
P. B.: Je to souběh několika faktorů.
Minimálně sedm let jsme jako soubor
Spitfire byli hosté festivalu Dream
Factory Ostrava, jehož umělecký
ředitel Tomáš Suchánek byl i managerem Bezručů. Zásadní impuls
přišel od bývalé umělecké šéfky
Janky Ryšánek Schmiedtové, jež nás

pozvala k pohybové spolupráci, když
režírovala Demlovo Zapomenuté
světlo. Během zkoušení jsme společně
došli k tomu, že by bylo skvělé ve spolupráci pokračovat. A to byl jen krůček
k samotné režii. Nakonec došlo na
koprodukci mezi Spitfire a Bezruči. Je
to spolupráce dvou silných partnerů,
jednoho z mezinárodně nezávislé
scény a druhého z etablované české
činoherní scény, což je v Česku velmi
výjimečné spojení.
Ian McEwan patří k nejpopulárnějším
britským spisovatelům současnosti.
Co vás na jeho Skořápce fascinuje?
P. B.: To se dá popsat jediným slovem:
perspektiva. Děj je vyprávěn z pohledu
nenarozeného dítěte a díky tomu
dostává kniha neobyčejné vyznění. Je
v ní obsažena tragická linka s komickými vsuvkami. Když jsme promýšleli
koncept, věděli jsme, že nenarozené
dítě musí hrát někdo s velkou dávkou
životní i herecké zkušenosti, někdo,

do něhož je vědění a cítění nesmazatelně vepsáno. U Kateřiny Krejčí se
nám toho dostalo vrchovatě. Ta role
v sobě obsahuje nespočet emočních
valérů a herečka musí být dostatečně
zkušená, aby všechny obsáhla, a musí
mezi nimi náležitě přepínat. Mluvíme
o herečce, ale v předloze je naznačeno,
že se jedná (s odkazem na Hamleta)
o mužského hlavního hrdinu. My jsme
ale byli od samého počátku přesvědčení, že náš nenarozený „Hamlet“
bude žena.
Sbíráte úspěchy především na poli
experimentálního a pohybového
divadla. Nová inscenace ale zásadním
způsobem stojí na jazyku, slovu a způsobu vyprávění. Co vás na takovémto
druhu divadla láká?
M. Č.: Právě ten jazyk. Jeho jednoznačnost. Už to není o tom, že si
dílo každý divák volně interpretuje
tak trochu po svém, jako například
v pohybovém díle. Ten význam je tam
v podstatě daný, někdo jej rozkryje
více, jiný méně, ale nelze se s ním
nesetkat. Slovo má ohromnou váhu
a mě děsně baví, jaké významové
odstíny lze do díla dostat jen samot-

nou jeho interpretací. A to je právě na
práci s jazykem a vyzrálými hereckými
osobnostmi nejvíce fascinující.
Jak budete vzpomínat na zkoušení
u nás v divadle?
M. Č.: Pominu-li velmi komplikované
přesouvání jak zkoušení, tak i premiéry
kvůli korona-krizovým opatřením, byla
to velmi příjemná práce. V režijním
tandemu s Petrem se nám pracuje
opravdu dobře. Za ta léta se natolik
známe, že se často nestává, že
bychom chtěli v nějakých momentech
odlišné věci či jiná vyznění. Zároveň se
permanentně stimulujeme k uvažování. Navíc spolupráce s herci a celým
týmem, kteří jsou nejen obrovskými
profíky, ale také tvůrci, kteří nad dílem
sami přemýšlí a nebojí se riskovat,
bylo velmi příjemné.
Proč by si diváci neměli nechat
Skořápku ujít?
P. B.: Jednoznačně kvůli hercům: kvůli
Kateřině Krejčí a jejímu spirituálnímu uchopení hamletovské úzkosti
a zároveň dětské naivnosti. To se nedá
popsat, to se musí zažít. Kvůli Markétě

Matulové a Lukáši Melníkovi, kteří
nepotřebují velkých gest, aby ztvárnili
tragiku i komičnost dvou lidí balancujících na okraji.
Připravujete několik projektů současně, máte obrovské tuzemské i zahraniční zkušenosti. Spolupracujete
s nezávislými soubory, kamennými
divadly i dalšími institucemi. Co a kde
vás v této sezóně ještě čeká?
M. Č.: Já jsem dokončila scénář a režii
k představení pro Laternu magiku
Robot Radius. Petr dopisuje hru pro
Švandovo divadlo, kterou budeme
opět spolurežírovat, do toho ještě

v teď v říjnu premiéruji experimentální tanečně-textový dokument pro
exprimabalerínu ostravského NDM
Barboru Kaufmannovou, který se nám
doufám podaří přivézt z Prahy i do
Ostravy. A na jaře se s Petrem opět
vrháme do větších nezávislých věcí.
První věcí bude opera ve spolupráci
s Orchestrem Berg Tak tiše až…
A dále připravujeme evropský projekt
Vivat Messi, který se bude zkoušet jak
na Islandu, tak v Norsku a hrát se na
několika evropských platformách, takže toho je zatím docela dost. Držme si
palce, ať se to vše podaří a nenastane
již žádná velká krize.

zpátky
ve hře
Autorská hudební inscenace Špinarka, dramatizace románu Iana McEwana Skořápka,
adaptace románu Karin Lednické Šikmý kostel nebo unikátní galerijní projekt Stará láska
nerezaví – představujeme novou sezónu
Zpátky ve hře 2021/22, ve které nabízíme
mimo jiné i 4 světové premiéry!
Motto sezóny odkazuje, stejně jako v té loňské, na složitou situaci, která výrazně postihla
nejen kulturní sektor. Bezruči se však ani druhý rok po sobě v komplikovaných podmínkách
nevzdávají! Po celou dobu pandemie jsme
připravovali nové projekty a už se nemůžeme
dočkat, až je předvedeme před diváky.

tomáš dianiška

david ives

špinarka

venuše v kožichu

režie tomáš dianiška
dokumentární fikce o ní / slzy na
krajíčku místo kávy polykám / to víš,
sny zůstanou / teď mi po zádech jak
o závod tančí mráz / jak dlouho s ní
dokážete držet krok v putyce?

režie jiří pokorný
dialog až na dřeň / síla lidské imaginace / obyčejnost jinakosti / průměrnost
výjimečnosti sexuální tabu? ale
kdeže! / leopold von sacher-masoch,
seznamte se / bohyně lásky a krásy,
těší mě

ian mcewan

skořápka
koncept a režie miřenka čechová,
petr boháč
příběh vzhůru nohama / byla nebyla
jedna vražda / humory lidského nitra
/ všude dobře, u mámy nejlíp / alibi
na devět měsíců / hlasitě čvachtající
srdce / pomsta bude sladká / kdopak
to mluví? / divadlo petra bezruče
& spitfire company

j. papoušek, m. forman, i. passer

lásky jedné
plavovlásky
režie jan holec
tancovačka, jak má být / sex education po česku / pánové a dámy, zadejte
se / bloncka nebude sedět v koutě /
vždyť se můžou koukat, kam chtěj /
a byli spolu šťastni až do rána / kdo
to tu spí?
fjodor michajlovič dostojevskij

bratři karamazovi

dramatizace a režie jan holec
dějiny jedné rodinky / román nad
romány / otcovražedné hledání pravdy
/ chlípníci a vroucí srdce / proč žije
takový člověk / kluci nepláčou / mají
čerti háky? / všichni jsme karamazové

karin lednická

šikmý kostel
dramatizace anna saavedra
režie janka ryšánek schmiedtová
minulost ztracená pod černou zemí /
zející hroby / uhlím to začalo, uhlím to
skončí / domy se naklání a propadají /
dobrý bože – jen to ne / barboro, julko,
ludwiku, pojďte už, je čas!
jan holec, anna smrčková

stará láska nerezaví
koncept a režie jan holec
divadlo v galerii / exkluzivní site-specific / poznej dosud nepoznané / odhal
dosud utajené / sleduj dosud neviděné / poslouchej dosud nevyřčené /
historie tvořená současností

ohlédnutí
za premiérou
a hostováním
špinarky

V pátek 3. září jsme uvedli světovou premiéru hry
Špinarka. „Titulní roli svěřil režisér Tomáš Dianiška Markétě
Matulové. Že jde o velmi talentovanou herečku, to mnozí
tušili od jejího příchodu do souboru Divadla Petra Bezruče
před několika lety. Že však v sobě skrývá pěvecký talent
takového formátu, že jí dovolí věrně a přesvědčivě odzpívat
i technicky a intonačně nejtěžší pasáže písní Věry Špinarové
způsobem, při kterém jde divákům mráz po zdech, to ostravské obecenstvo poznává až nyní,“ píše Ladislav Vrchovský
v recenzi pro server ostravan.cz. Po úspěšné premiéře
následovalo hostování na prestižních mezinárodních festivalech ve Zlíně a Plzni. Pozitivní ohlasy si přivezla Špinarka
i ze svých cest: „Špinarka se kromě standardně ‚well-made‘
textu bohatého na vtipné hlášky a nabízejícího prostor pro
rozvinutí situační komiky může opřít i o vynikající (a typově
přesnou) Markétou Matulovou v titulní úloze. Dokonce
i zazpívá několik Špinarové songů, včetně sloky z náročné
a čarokrásné písně Jednoho dne se vrátíš. Klobouk dolů!“
uvádí Petra Zachatá pro Divadelní noviny.

Divadlo Petra Bezruče uvedlo ve světové premiéře hru oceňovaného autora a režiséra Tomáše Dianišky Špinarka.

Děkujeme za dlouhotrvající aplaus vestoje!

Autor a režisér Tomáš Dianiška, dramaturgyně Anna
Smrčková a autor hudby Matej Štesko si z premiéry
odnášejí zlatou špinarčinu desku.

V titulní roli ostravské legendy se představila Markéta
Matulová.

S inscenací jsme hostovali na jubilejním 25. ročníku Mezinárodního divadelního festivalu Setkání-Stretnutie ve Zlíně.
Děkujeme za pozvání!

Poté turné Špinarky pokračovalo do Plzně, kde jsme ji zahráli na 29. ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo. Také do
Plzně posíláme velký dík za pozvání a vřelé přijetí.

bezručoviny
bezruči v novém
S novou sezónou přišla řada novinek! Fasádu budovy
Divadla Petra Bezruče krášlí nové fotky hereckého souboru,
velkou proměnou prošel také divadelní klub, který můžete
nově navštěvovat v hrací dny od 16 do 24 hodin. Poslední
novinkou je také spuštění nového webu www.bezruci.cz.
Doufáme, že se vám naše novinky budou líbit! Za spolupráci na těchto projektech patří velký dík fotografovi Petru
Hrubešovi, grafikovi Janu Kulichovi a webaři Pavlu Třupkovi.

derniéra inscenace
škola základ života
Herci a herečky navléknou podkolenky, uvážou si kravaty
a naškrobí límečky, aby se spolu s diváky vrátili naposledy
do (jevištních) školních lavic. O velké přestávce se budou
dít věci! Přidejte se k nám, ale rychle… než zazvoní a než
inscenace dospěje po více než šedesáti reprízách dne
18. října ke své derniéře!

transky, body, vteřiny
na zájezdech
V říjnu čeká inscenaci Transky, body vteřiny hned dvojí
hostování. Nejprve se na nás mohou těšit 19. října v Olomouci, a to na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby
Prix Bohemia Radio. Představení bude ve spolupráci
s projektem Světluška opatřeno komentářem pro nevidomé.
Na závěr měsíce – 29. října zavítáme pak do Bratislavy na
Festival Drama Queer, jehož cílem je posouvání hranic na
mezinárodní divadelní scéně s důrazem na témata spojená
s LGBTQ+ komunitou a sociální rovnoprávností.

nové bezruče
Posíláme k vám jednu radostnou novinu z divadelního zákulisí – odstartoval bezručácký baby boom a první podzimní
bezruče je na světě! Dne 14. září se Vojta Johaník stal
tatínkem Vojty juniora. Za celé Divadlo Petra Bezruče gratulujeme, přejeme hodně zdraví a ať jste brzy sehraný tým!

repertoár
skořápka

špinarka

mechanický pomeranč

transky, body, vteřiny

bezruči v 60 minutách

zdravý ne/mocný

mistr a markétka

škola základ života

tomáš dianiška
režie miřenka čechová, petr boháč
příběh vzhůru nohama

jan holec, anna smrčková a kol.
režie jan holec
bezruč čičo!

tomáš dianiška
režie tomáš dianiška
dokumentární fikce o ní

molière
režie vladimír morávek
komedie pro pobavení paříže

anthony burgess
režie tereza říhová
zpověď jednoho grázla

michail bulgakov
režie alexandr minajev
po čertech zběsilá jízda

tomáš dianiška
režie tomáš dianiška
groteska na 800 metrů

jaroslav žák, hana burešová
režie janka ryšánek schmiedtová
šplhouni, třídní krásky, záškoláci

maryša

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

audience

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

spalovač mrtvol

ladislav fuks
režie jakub nvota
dobrá rasa, špatná rasa a přátelé žehu

1984

george orwell
režie jan mikulášek
kultovní antiutopie
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