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Překlad Tereza Krčálová Režie Alžběta Burianová Dramaturgie David Košťák Scéna Stella Šonková 
Kostýmy Lenka Jabůrková 
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. Co byla skutečnost? A co 
pouhá iluze? 
Hrají Klára Sedláčková-Oltová, Marie Turková, Tomáš Turek, Martin Veliký 
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Novou komorní inscenaci Divadla v Dlouhé nastudoval tým mladých tvůrců, absolventů či stávajících 
studentů pražské DAMU – režisérka Alžběta Burianová, dramaturg David Košťák a výtvarnice scény a 
kostýmů Stella Šonková a Lenka Jabůrková. Alžběta Burianová se s autorem Ivanem Vyrypajevem 
setkala už při své absolventské inscenaci, kdy nastudovala jeho hru Opilí. Iluze je pro ni „především 
hrou o iluzi, že známe svoji minulost, o iluzi, že svůj život můžeme nahlížet jako příběh, kdy jedna 
událost vyplývá z druhé. O to se tu snaží všechny čtyři postavy, a když se jim tato snaha začne 
rozpadat pod rukama, pokoušejí se najít nějaký pevný bod, nějakou jistotu v životě. Právě snaha, 
v tomto případě dost marná, dobrat se nějaké pravdy, nějaké pevné hodnoty, smyslu života, podle 
mě nejvíc rezonuje se současností.“  
 
Ivan Vyrypajev (*1974) je ruský dramatik, divadelní a filmový režisér, scénárista a herec. V 
současnosti jeden z nejvýznamnějších představitelů ruské dramatiky. Autor kultovního textu Kyslík, 
který úspěšně převedl i na filmové plátno. Na úspěch Kyslíku navázal texty: Červenec, Bytí č. 2, Iluze a 
Opilí. 

Hry Ivana Vyrypajeva jsou vždy založené na úzkém dialogu s divákem, kterého provokují neustálým 
přívalem otázek a tajemstvím zahalených výpovědí. Postavy často řeší konflikt mezi každodenní 
osobní zkušeností a vědomím, že je něco přesahuje. Ve svých textech se nezřídka věnuje otázce víry a 
její dnešní podoby. Čerpá z různých náboženských filosofií a důmyslně pracuje s biblickými odkazy, 
které používá v kontextu současného světa. Pracuje s nimi bez přílišného patosu a zbavuje je příliš 
sevřeného historického kontextu. Mezi Vyrypajevova častá témata patří život, smrt, láska, nenávist a 
tenká hranice mezi vírou a skepsí. 
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