
Premiéry 21. sezóny 

Bertolt Brecht Hovory na útěku 

Všecka tráva už je spasena 

Ano, moji milí, všecka tráva už je spasena / A na kontinentech se proslýchá, že život už není / 

Hoden toho, abychom jej žili. / Rasy jsou staré, nic už se od nich nedá očekávat /  

Planeta se točí a točí a je ohryzaná / Všemu je konec, nějakou dobu se o tom ještě bude klábosit. /  

Jsme pouze pozdní pokoleníčko očitých svědků / A této epoše se bude říkat: / Gumová. (B. Brecht) 

Překlad Rudolf Vápeník Režie Jan Borna a Miroslav Hanuš Dramaturgie Kateřina Šavlíková Scéna 

Jaroslav Milfajt Kostýmy Hana Fischerová Vše kolem hudby Milan Potoček 

Začíná to skoro jako anekdota. Potkají se dva… kteří odešli ze země, kde se nedalo žít, a hledají místo, 

kde by se žít dalo. Potřebují k tomu mít v pořádku pasy a čekají, kam budou odsunuti. Čas čekání 

vyplňují rozhovorem na pokračování, baví se o tématech, která je pálí, která visí ve vzduchu. Jejich 

rozhovor skončí stejně neplánovaně, jako začal. Prostě proto, že se připozdilo nebo musejí opustit 

svoje dočasné útočiště. K žádnému podstatnému závěru svojí debatou ani nedojdou. Možná to bude 

chvílemi dokonce vypadat jako náhodný výsek nekonečného dialogu, který vede každý sám se sebou, 

ve své hlavě. Ale přesto je důležité, že leccos bylo vysloveno. Diváci budou tentokrát s herci sdílet 

společný prostor na jevišti Divadla v Dlouhé a hovor dvou mužů na útěku bude přerušován výstupy 

kapely, kterou tvoří poněkud bizarní stvoření, zpívající písně o svém divném pocitu, o tom, čeho se 

bojí, co by si přála. Účinkují: Dva muži Miroslav Hanuš a Miloslav Kopečný Kabaretní umělci Eva 

Hacurová, Magdalena Zimová, Veronika Lazorčáková, Martin Matejka, Jan Meduna Orchestřík Milan 

Potoček, Jan Buble, Slávek Brabec, Tomáš Makovský 

Premiéra 3. prosince 2016 

Alois Jirásek Lucerna (český mýtus) 

Pohádka láká. Vyprodán je dům. / Stvořeno je dílo, jak chce publikum: / trošičku smíchu, trochu 

tragiky, / pak hastrmani, mlynář, princezna, / a nad lipou zní píseň líbezná. / Ó národe můj, jak jsi 

veliký.                                                                                                  (J. Mahen, Moderní revue, 1905) 

Režie Hana Burešová Dramaturgie Štěpán Otčenášek Scéna David Marek Kostýmy Hana Fischerová 

Z čeho pocházíme, z jaké látky jsme stvořeni? Co byli, jaké sny měli naši předkové a jaké nám vštípili 

ideje a iluze? Jakou historii nám vyprávěli, jakými legendami a mýty jsme byli odkojeni? Lucerna, 

kterou napsal jeden z nejvýkonnějších a nejznámějších tvůrců těchto mýtů, Alois Jirásek, je hrána už 

přes sto let na všech možných českých scénách profesionálních i ochotnických, byla mnohokrát i 

zfilmována a stala se jedním z děl, která formují národní identitu. Všichni ji přece už známe, všichni 

víme, že je to jen taková líbezná a trochu komická pohádka, kde se zpupná vrchnost snaží „zatnout 

tipec“ jednomu hrdému Mlynáři, bůhvíproč porazit jeho lípu a odvést mu jeho milou, na kterou líčí i 

Vodník, blekotaje uslintaně „Haničko - sluníčko“, kde Mlynář s lucernou provází svůdnou Kněžnu lesní 

mokřinou k zámečku, zatímco kolem v temném lese vytrubují vystrašení šumaři nějakou „kasací“, kde 

jedna ďábelská „stihačka“ obsedantně pronásleduje unikavého manžílka, až vyděsí i Vodníka  – a 

nakonec všichni klečí pod zpívající lípou, ze které vystoupí čistá panna…  Ale známe ji opravdu? A má 

co říci i dnes, kdy je svět tak jiný, než býval v dobách Jiráskových a „za onoho času“, v němž se hra 

odehrává?  

Premiéra 18. března 2017 

http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/hovory-na-uteku/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/lucerna/


Anton Pavlovič Čechov Racek 

„Ptáte se, co je to život? To je totéž, jako byste se ptala, co je to mrkev. Mrkev je mrkev a nic víc o ní 

nevíme.“ (A. P. Čechov) 

Režie SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) Scéna Jakub Kopecký Kostýmy Simona Rybáková 

Hudba Petr Kaláb 

Na břehu jezera žije od dětství mladá dívka; má ráda jezero jako racek, je šťastná a volná jako racek. 

Ale náhodou se objeví člověk, spatří ji, a protože nemá nic jiného na práci, přivede ji do záhuby, jako 

toho racka… 

Jedna z nejznámějších světových her, kde se mluví o něčem jiném, o něčem jiném se žije a o něčem 

jiném je život. 

A je tu dívka a chlapec, spisovatel a herečka, strýček a další lidé a lvi, orli a křepelky, parohatí jeleni, 

husy, pavouci, mlčenlivé ryby přebývající ve vodách, mořské hvězdice… zkrátka všechny životy. 

Premiéra 20. května 2017 

 

Krátká Dlouhá 

 

Ivan Vyrypajev 

Iluze 

„Chtěla bych vám povyprávět o jednom manželském páru. Byli to úžasní lidé. Stále spolu. Byl to 
skutečně naplněný život. Nádherná láska.“ 
Překlad Tereza Krčálová Režie Alžběta Burianová Dramaturgie David Košťák Výprava Stella Šonková 

Dva manželské páry, čtyři dlouhé životy prostoupené láskou, padesát dva let a jen jedna krátká 

chvíle, během níž člověk může zpochybnit všechno to, v co dosud věřil. Před tím, než naposledy 

vydechne, chce Denni vyřknout vše, co je ještě třeba. Jeho upřímné a láskyplné vyznání ženě vyvolává 

vzpomínky jak fotografie ze zašlých negativů. A jejich nejasné kontury a neúplnost zmatňují uplynulá 

léta. Co byla skutečnost? A co pouhá iluze? 

Hrají Klára Sedláčková-Oltová, Marie Turková, Tomáš Turek, Martin Veliký 

Premiéra 15. října 2016 

 

Jan Bílý - Adéla Laštovková Stodolová  

Dating v osmi  

Na začátku byl muž a žena, ale pak se objevily komplikace. Divadlo o tom, co si všechno bereme s 

sebou na první rande. 

Námět Jan Bílý a Adéla Laštovková Stodolová Text Jan Bílý 

Režie, výprava a choreografie Adéla Laštovková Stodolová 

Česká premiéra 11. ledna 2017 

 

http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/racek/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/iluze/
http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/dating-v-osmi/

