VÝROČNÍ ZPRÁVA
DIVADLA V DLOUHÉ
ZA ROK 2020

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Konec roku je dobou bilanancování, ale na ten letošní rok nebude asi nikdo z nás vzpomínat rád. Divadlo v Dlouhé zrušilo 242 představení a s diváky jsme se viděli naposledy na začátku října. O to víc
si vážíme toho, že nám zůstali věrní, že nám fandí a podporují nás.
Abychom divákům vynahradili absenci živého umění, připravili jsme pro ně desítky online akcí. Vysílat
jsme začali hned v březnu a pokračovali až do konce roku. Na repertoáru byly záznamy inscenací,
zábavný program pro děti v karanténě, série interaktivních talk show s herci, online workshop pro
děti, streamovali jsme přednášku o divadelní hudbě, natočili sérii virtuálních setkání s tvůrci inscenací, složili a natočili jsme několik původních písní, zahájili novou podcastovou sérii a přečetli na pokračování dvě knihy pro děti. Zpřístupnili jsme také podcastovou knihovnu a archiv inscenací. Kompletní
výčet našich online počinů najdete v této výroční zprávě.
Kromě online činnosti jsme se věnovali řadě dalších aktivit. Pokud to nařízení vlády dovolovalo, pokračovali jsme ve zkoušení nových inscenací. Některé z nich se povedlo odpremiérovat, inscenace
Vytržení panny z Barby je hotová a čeká na uvedení před diváky. Inscenace Mrk, kterou jsme nazkoušeli v listopadu a prosinci, bude uvedena v lednu online. Měsíce, kdy divadlo nemohlo hrát, ovšem
nebyly ani zdaleka obdobím klidu. V divadle probíhaly opravy, údržba, revize a další činnosti, na které
není v běžném provozu čas. Pro ekonomickou sekci neznamenalo utlumení provozu snížení pracovního vytížení, ba právě naopak. Účtárna, obchodní oddělení a Klub mladých diváků vracely tisíce plateb
za vstupenky na zrušená představení, stornovaly se faktury a účtovaly se akce online. Uměleckotechnický provoz se podílel na přípravě online programu, ve volném čase byly prováděny generální
úklidy a údržba skladových prostor. Naše garderobiérky, maskérky i herečky šily během jara bavlněné
roušky pro nejpotřebnější: nemocnice, domovy pro seniory a podobná zařízení. Spolupracovali jsme
také s několika pečovatelskými domy a umožnili zájemcům z řad seniorů, pro které platila přísná karanténa, telefonické popovídání s našimi herci. Zájem byl velký a průměrná doba hovoru byla téměř
60 minut. Tato aktivita bude pokračovat i v dalším roce. V online prostoru začal působit také Klub
mladých diváků.
Ačkoli jsme se přesunuli jsme se do virtuálního prostoru a postupně jsme se v něm naučili fungovat,
kontakt s živými diváky je nenahraditelný. Proto věříme, že příští rok budeme moci divákům i sobě
vynahradit vše, o co nás epidemie připravila.
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KONCEPCE DIVADLA V DLOUHÉ
Tvůrčí divadelní kolektiv, který stojí za ředitelkou Danielou Šálkovou, má za sebou více než dvaadvacetileté působení v Divadle Dlouhé, kde potvrdil svou schopnost a potenci divadelní tvorby akceptované jak odbornou veřejností, tak zájmem široké divácké obce.
V roce 2016 proběhlo výběrové řízení, na základě kterého byla stávající ředitelka potvrzena ve funkci
na dalších šest let. Budeme tedy pokračovat v rozvíjení umělecké koncepce, která stála v roce 1996 u
zrodu Divadla v Dlouhé. Tato koncepce se ukázala po všech stránkách nosnou – divácky přitažlivou a
umělecky inspirativní, spojující zábavnost s myšlenkovou náročností. Možnosti, které skýtá zdaleka
nejsou vyčerpány. Základem této koncepce je žánrová a stylová pestrost inscenační tvorby, určené
pro nejrůznější věkové kategorie diváků.
Divadlo v Dlouhé ve spektru českých divadel vymezilo jako divadlo, které překračuje činohru směrem
k alternativnímu, hudebnímu, loutkovému či kabaretnímu žánru. Dalším specifickým rysem Divadla
v Dlouhé je kontaktnost jeho představení a kolektivní herecká souhra. Herci nezakládají svou hru na
sólovém extemporování, ale na disciplinované souhře, která vždy slouží inscenaci jako celku. I když v
uplynulých letech vyrostla v divadle řada skutečných hereckých osobností, či dokonce hvězd, je to
právě společná energie a kolektivní duch, které sem přitahují diváky. Ti, jak se v průběhu let ukázalo,
sem nechodí jen na hvězdy či na tituly, ale na „Divadlo v Dlouhé“. Aby divadlo udrželo stálé tvůrčí
napětí, musí se neustále obohacovat novými podněty, proto doplňujeme soubor o mladé členy hereckého souboru a spolupracujeme s okruhem umělecky spřízněných hostů – režisérů, výtvarníků, hudebníků i herců. Prostor poskytujeme také začínajícím talentům.
Koncepce Divadla v Dlouhé je v rámci Prahy ojedinělá a nezastupitelná svým zaměřením na děti a
mládež včetně zaměření na mládež v pubertě a kolem ní. S touto věkovou kategorií diváků se obtížně
komunikuje. Divadlu v Dlouhé se i s těmito diváky podařilo najít společnou řeč a oslovit je. Velikostí
hlediště i jeviště je naše divadlo předurčeno pro výpravné produkce s velkým obsazením a živou hudbou. V tomto smyslu je Divadlo v Dlouhé jediné velké pražské činoherní divadlo soustavně se zaměřující na dětského diváka. Spolupracujeme s množstvím mateřských, základních, středních a odborných
škol z celé Prahy a z blízkého okolí, pro které organizujeme dopolední představení. Pro rodiny s dětmi
hrajeme o víkendech a svátcích. Pod hlavičkou našeho divadla funguje také Klub mladých diváků.
KMD je svým působením na mládež v oblasti estetického rozvoje osobnosti a utváření vlastních hodnotových orientací prostřednictvím kvalitního profesionálního divadelního umění, nezastupitelný.
Každoročně pořádáme festival Dítě v Dlouhé. Festival nabízí dětským divákům nejlepší představení
pro děti a mládež, která vznikla v mimopražských divadlech. Druhým festivalem, který pořádáme, je
Divadelní přehlídka pro nejnáročnější diváky 13+. Tento festival znovu potvrdil, že nejnáročnější diváci (teenageři) si do Dlouhé našli cestu a znovu a znovu se k nám s důvěrou vracejí.
Hlavním pilířem naší koncepce jsou inscenace na velké scéně. Kromě této ústřední činnosti realizujeme dramaturgickou linii Krátká Dlouhá a nově linii ST[ ART]. Jedná se o komorní představení v kavárně s nižším počtem repríz. Cílem je objevit dosud nehrané texty a dát příležitost mladým tvůrcům –
absolventům či studentům divadelních škol.
Součástí naší činnosti je také export a import divadelní tvorby: přestože je jádrem naší činnosti vlastní tvorba, cíleně a systematicky se snažíme představovat pražským divákům to nejlepší
z mimopražské divadelní tvorby. Pražskou divadelní scénu reprezentujeme na nejvýznamnějších tuzemských festivalech a hostujeme i v zahraničí.
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UMĚLECKÉ VEDENÍ
PhDr. Štěpán Otčenášek / dramaturg, člen uměleckého vedení / zástupce ředitelky
Jako divadelní dramaturg spolupracuje již třicet let se svou ženou, režisérkou Hanou Burešovou, s níž
společně připravil více než čtyřicet inscenací. Vedle řady divadelních úprav se autorsky podílel na scénářích k řadě inscenací.
V 80. letech pracoval jako odborný pracovník v Divadelním ústavu a v Kabinetu pro studium českého
divadla ČSAV. Od roku 1990 byl dvacet let redaktorem (2005-09 šéfredaktor) teatrologického čtvrtletníku Divadelní revue. V letech 1992–95 působil jako dramaturg v Divadle Labyrint. Od roku 1996 je
dramaturgem a uměleckým vedoucím Divadla v Dlouhé. Pedagogicky působil na DAMU.
Hana Burešová / režisérka, členka uměleckého vedení
Pro režijní tvorbu Hany Burešové je příznačná široká žánrová a stylová pestrost. Její divadelně invenční režie se vyznačují velkým citem pro styl, schopností sdělit obsah hry nezaměnitelnou formou, jež
přísně vychází z poetiky předlohy. Dosud nastudovala více než sedmdesát divadelních inscenací a pět
rozhlasových adaptací divadelních her.
Čtyřikrát získala Cenu Alfréda Radoka/Cenu kritiky za nejlepší inscenaci roku (Don Juan a Faust 1993, Smrt Pavla I. - 2008, Polední úděl - 2012, Lucerna—2017).
Od roku 1996 je členkou uměleckého vedení Divadla v Dlouhé (společně se Štěpánem Otčenáškem,
Martinem Kukučkou a Lukášem Trpišovským, do roku 2017 s Janem Bornou).
Pohostinsky pracovala i v dalších divadlech (Národní divadlo, Divadlo na Vinohradech, Divadlo Na zábradlí, Činoherní studio Ústí nad Labem, Divadlo Ungelt, Viola, Divadlo M. Držiče Dubrovník, pravidelně hostuje v Městském divadle Brno). Absolvovala činoherní režii na pražské DAMU, pod značkou DDT
(Družstvo divadelní tvorby) se svým manželem Štěpánem Otčenáškem, který je jejím stálým dramaturgem, realizovala své první inscenace v pražském Klubu v Řeznické. 1988-92 byla v angažmá ve
Středočeském divadle Kladno - Mladá Boleslav, 1992-95 v pražském Divadle Labyrint.
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UMĚLECKÉ VEDENÍ
Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (SKUTR) / režiséři, členové uměleckého vedení
Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, kteří tvoří režijní tandem SKUTR, jsou od sezony 2016/17 součástí
uměleckého vedení Divadla v Dlouhé a připravili tu již čtyři inscenace: Čechovova Racka, autorský
projekt Sen v červeném domě, adaptaci Havlových Dopisů Olze a nejnověji vlastní adaptaci Shakespearových Sonetů. Inscenace SKUTRu se představily na mnoha prestižních festivalech v Evropě a
Asii. Např. na festivalu Fringe ve skotském Edinburghu absolvovala jejich inscenace Plačky 22 repríz a
byla nominována na Total Theatre Award.
Autorské inscenace SKUTRu kombinují tanec, pohyb, akrobacii, loutky, projekce, lightdesign, text a
zvuk a daly by se jedním slovem označit za multižánrové či cross-over. Kromě volné autorské tvorby
(mj. Nickname, Malá smrt, La Putyka, Svěcení jara, Bouře, Walls and Handbags, Orfeus) se Martin
Kukučka a Lukáš Trpišovský také věnují režii opery, tanečních inscenací, činohry, cirkusu a dalších
divadelních žánrů na předních českých scénách (Národní divadlo v Praze, Brně i Ostravě, Klicperovo
divadlo, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Petra Bezruče, HaDivadlo, Jihočeské divadlo, Otáčivé hlediště
Český Krumlov, Letní shakespearovské slavnosti) a v zahraničí (Polsko, Srbsko, Slovensko, Německo).
Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský jsou odbornými asistenty na DAMU v Praze pro obory režie, dramaturgie a herectví. Za svou tvorbu získali mnoho cen, z nichž jsou nejvýznamnější Grand Prix na
Mezinárodním festivalu studentského divadla FIST v Bělehradě 2007 a Cena diváků tamtéž 2007 a
2008, Cena Divadelních novin 2015 za nejlepší taneční inscenaci roku (Walls and Handbags), Cena
Evalda Schorma a Cena Josefa Hlávky. V anketě divadelních kritiků (Ceny Alfréda Radoka) byli třikrát
po sobě nominováni na talent roku a v roce 2010 za inscenaci La Putyka na inscenaci roku. V roce
2015 byli nominováni na Cenu Divadelních novin ve 4 kategoriích – činohra, alternativní divadlo, hudební divadlo, taneční divadlo. V roce 2016 pak v kategorii činohra a hudební divadlo.
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SOUBOR, HOSTUJÍCÍ UMĚLCI A EXTERNISTÉ
Herecký soubor
Michaela Doležalová, Pavel Neškudla, Eva Hacurová, Tomáš Turek, Milan Potoček, Štěpánka Fingerhutová, Klára Sedláčková—Oltová, Marie Turková, Marie Poulová, Čeněk Koliáš, Jan Sklenář, Miroslav Zavičár, Jan Vondráček, Magdalena Zimová, Ondřej Rychlý a Martin Matejka.

Herci a herecké výpomoci včetně dětských rolí a alternací
Helena Dvořáková, Miroslav Hanuš, Jan Meduna, Marek Němec, Pavel Tesař, Miroslav Táborský, Jaroslava Pokorná, Peter Varga, Jiří Wohanka, Martin Veliký, Lenka Veliká, Samuel Budiman, Jaroslav Brabec, Jan Buble, Filip Cíl, Pavel Conk, Daniel Deutscha, Ondřej Eremiáš, Petr Felcman, Meda Folprechtová, Martina Fialová, Klára Františáková, Tomáš Jech,, Kateřina Jirčíková, Kapal Ondřej, Martin Kocourek, Miloslav Kopečný , Zuzana Kolomazníková, Veronika Lazorčáková, Pavel Lipták, Tomáš Makovský, Lorenc Josef , Halina Ničová, Mazák Jan, Novák Rostislav, Pernetová Lucie, Igor Orozovič, Tomáš Rejholec, Martina Kocourková, Říha Martin, Jarmila Vlčkova , Arnošt Goldflam, Viktorie Tomášková, Racek Kryštof, Michal Isteník, Julie Součková, František Souček, Tichá-Špalková Petra, Borůvka Tomáš , Formánek Jaroslav, Folprechtová Meda , Pokorná Terezie, Krippnerová Tereza, Nádaždyová Eva, Venclovská Sára, Trmíková Lucie.

Další umělci (jedná se o režiséry, choreografy, scénické a kostýmní výtvarníky,
dramaturgy, a další tvůrce)
Hanuš Miroslav, Pacek Martin, Preková Jana, Krofta Jakub, Fischerová Hana, Wiesner Filip, Marek David, Marková Karola, Potoček Milan, Veliký Martin, Zimová Magdalena, Matejka Martin,
Milfajt Jaroslav, Rybáková Simona, Kolomazníková Zuzana, Vondráček Jan, Illnerová Kateřina, Pečenka
Lukáš, Satoranský Martin, Skala Adam, Havránková Dita, Dohnal Martin, Nebeský Jan, Bartůňková Tereza.

Další spolupracovníci (Jedná se o pracovníky, zaměstnané formou dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce a na základě dalších smluv)
DPČ: Uvaděčky, hasiči, pokladní/ předprodej vstupenek.

DPP: Řízení automobilu na zájezdech, pohybová průprava uměleckého souboru, výpomoci na festivalu, premiérách a derniérách, výpomoc ve vrátnici, maskérně a při představení, výroba paruk, jednorázový úklid, správcovská činnost a zásobování na rekreačním středisku, výpomoc na veletrzích, šití
roušek, požární hlídka.

Ostatní: Maskérky, zvukaři, účetní, výtvarník, garderoba, právní služby, sekretariát, nápověda ,
bezpečnostní technik, revizní technik, elektroúdržba.
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PREMIÉRY ROKU 2020
Michael Frayn

BEZ ROUCHA
Úprava Hana Burešová
Režie Hana Burešová
Dramaturgie Štěpán Otčenášek
Scéna David Marek / Kostýmy Hana Fischerová
Hudba Jan Vondráček / Pohybová spolupráce Martin Pacek
Odložená premiéra 9. 9. 2020
Účinkují: Helena Dvořáková, Marie Poulová, Marek Němec, Ondřej Rychlý, Štěpánka Fingerhutová, Eva
Hacurová, Klára Sedláčková—Oltová, Miroslav Zavičár, Jiří Wohanka a další.
Komedie o tom, jak se dá nebo taky nedá dělat divadlo.
Z recenzí:
Tak tohle šlapalo opravdu na jedničku. Výtečná souhra všech aktérů, skvělé tempo, správné načasování jednotlivých výstupů a povedená gradace v závěru. Prakticky jsem tam neměl žádné hluché místo.
Velmi dobře řemeslně provedená fraška, která se nemusí uchylovat k laciným, podbízivým vtipům a
naopak pobaví svými funkčně napsanými dialogy a chytře vypointovanými scénami. Po herecké stránce nadchli hlavně J. Vondráček, M. Němec a K. Sedláčková-Oltová. Nemohu jinak než ze srdce doporučit ke shlédnutí.
Jan Pařízek, i– divadlo.cz

Divadlo v Dlouhé se za tuto inscenaci, která sice nepřináší žádné experimenty, ale zato disponuje perfektním herectvím anglického střihu, rozhodně nemusí stydět.
Jana Soprová, Divadelní noviny

7

PREMIÉRY ROKU 2020
Jasutaka Cucui
KONEC STŘÍBRNÉHO VĚKU
Adaptace Adam Skala, Martin Satoranský
Režie Adam Skala
Výprava Tereza Gsölhoferová
Premiéra 13. ledna 2020

ČESKÁ PREMIÉRA

Účinkují: Štěpánka Fingerhutová, Eva Hacurová, Jan Meduna, Pavel Neškudla, Marie Poulová, Miroslav
Zavičár
Tradiční japonská úcta k předkům čelí ekonomické krizi způsobené přelidněním a stárnutím populace.
Japonská vláda proto přichází s programem na eliminaci „příživníků“ nazvaným Stříbrná bitva. Ta
trvá 30 dní a během nich mají obyvatelé starší 75 let za úkol se navzájem vyvraždit. Dramatizace románu japonského autora Jasutaky Cucuiho.
Z ohlasů a recenzí:
Všudypřítomná hravost vážné a kruté téma nadlehčuje, aniž by ho ovšem zhlehčovala.
Jana Soprová, Divadelní noviny
I přes své výhrady však inscenaci kvituji s nadšením, protože se tvůrcům podařilo zpracovat velmi
aktuální téma. Možná aktuálnější, než v době začátku zkoušení sami tušili.
Soňa Hanušová, Kulturio
Komorní tragikomedie o sociálním inženýrství k snížení populace penzistů, z které mrazí. Režisérovi se
podařilo evokovat atmosféru tradičního Japonska a vést mladé herce k uvěřitelnému ztvárnění disciplinovaných seniorů smířených se svým osudem.
i-divadlo/Jerman
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FESTIVAL 13+
15. — 20. února 2020
11. ročník divadelní přehlídky nejen pro teenagery nabídl mladému publiku sérii inspirativních a sdělných inscenací, které pro tuto specifickou věkovou kategorii v posledním roce vznikly v mimopražských profesionálních divadlech.
Velký ohlas vzbudilo ostravské Divadlo Petra Bezruče, které přivezlo autorskou inscenaci Tomáše Dianišky Transky, body, vteřiny, inspirovanou skandálním osudem československé atletky. Další stálý
účastník našich festivalů – Divadlo Drak z Hradce Králové – přijel s autorskou inscenací na motivy
slavného románu Jacka Kerouaca On the Road a dalších kultovních děl americké literatury Cesta. Bratislavská Nová scéna hostovala s mimořádně působivou inscenací Domov – Kde je ten tvoj? podle novely dánské autorky Janne Tellerové. Všechny tři reprízy této inscenace se setkaly s velkým ohlasem
publika, stejně jako následné besedy s režisérem a pracovníky odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Program doplnila autorská novinka brněnského Divadla Polárka Ve jménu republiky a Pouť krkonošská inspirovaná povídkou Karla Hynka Máchy v podání Naivního divadla Liberec.
Většinu představení doplnila beseda diváků s tvůrci.
Kompletní program festivalu:
Dopolední program pro školy
Středa 15.1. od 10:00 Konec stříbrného věku (Krátká Dlouhá)
Čtvrtek 16.1 od 10:00 Pouť krkonošská (Naivní divadlo Liberec)
Pátek 17.1. od 10:00 Cesta (Divadlo Drak, Hradec Králové)
Pondělí 20.1. od 10:00 Domov, kde je ten tvoj? (Nová scéna Bratislava)
Večerní a víkendová představení
Středa 15.1. od 19:00 Pouť krkonošská (Naivní divadlo Liberec)
Čtvrtek 16.1. od 20:00 Ve jménu republiky (Divadlo Polárka, Brno)
Pátek 17.1. od 19:00 Cesta (Divadlo Drak, Hradec Králové)
Sobota 18.1. od 19:00 Transky, body, vteřiny (Divadlo Petra Bezruče, Ostrava)
Neděle 19.1. od 19:00 Domov, kde je ten tvoj? (Nová scéna Bratislava)
Pro děti a studenty jsme připravili speciální festivalové vstupné 100 Kč ve všech cenových zónách.
Festival se těšil velkému zájmu diváků, devět festivalových představení navštívilo dětí a studentů, celkem jej navštívilo 1864 převážně mladých diváků. Návštěvnost činila 99,2 %.
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FESTIVAL DÍTĚ V DLOUHÉ
22. ročník festivalu Dítě v Dlouhé byl kompletně připraven na termín 20. května 2020 do 25.
května 2020. V březnu byl zrušen z důvodu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s epidemií koronaviru.
Oblíbený festival jsme nahradili online aktivitami pro děti, které jsme shrnuli do akce Dítě v karanténě se nenudí.

Jednalo se o výběr nejlepších úkolů, omalovánek, rébusů, doplňovaček, papírohrátek, komiksových
hrátek, výroby domácího papírového divadla, omalovánek apod., které přinesly minulé ročníky festivalu DÍTĚ V DLOUHÉ.
Aktivity vyvrcholily on-line workshopem výroby masek s výtvarnicí Terezou Bartůňkovou, který byl
načasován na termín zrušeného festivalu Dítě v Dlouhé a doplnil on-line aktivity pro děti. Workshop
měl velkou sledovanost a děti se s námi podělily o své výtvory alespoň na fotografiích:
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DIVADLO V DOBĚ KORONAVIRU
Sezonu 2019/20 podstatným způsobem ovlivnila pandemie nemoci covid-19, respektive vládní
zákazy a nařízení s ní související. Museli jsme zrušit 242 představení včetně zájezdů, hostování
nebo kompletně připraveného festivalu Dítě v Dlouhé. Některé premiéry jsme přesunuli na podzim, jiné byly odsunuty do další sezony, posun nastal i v plánovaných premiérách sezony
2020/21.

Divadlo online
Umělecká činnost se nedobrovolně přesunula do online prostoru. Od března jsme připravili desítky
akcí pro děti i dospělé—jejich výčet najdete na dalších stránkách.
Zkoušení
Pokud to nařízení vlády dovolovalo, pokračovali jsme ve zkoušení nových inscenací. Některé z nich se
povedlo odpremiérovat, inscenace Vytržení panny z Barby je hotová a čeká na uvedení před diváky.
Inscenace Mrk, kterou jsme nazkoušeli v listopadu a prosinci, bude uvedena v lednu online.
Údržba, úklid, instalace, revize
Měsíce, kdy divadlo nemohlo hrát, ovšem nebyly ani zdaleka obdobím klidu, ba právě naopak.
v divadle probíhaly opravy, údržba, revize a další činnosti, na které není v běžném provozu čas. Podařilo se instalovat nové inspicientské zařízení včetně rozvodů do všech prostor divadla, zvukaři dokončovali výměnu audiovybavení, měnila se osvětlovací tělesa, opravovali jsme poškozené omítky, malovali a prováděli další údržbářské činnosti.
Administrativa a hospodářská správa
Pro ekonomickou sekci neznamenalo utlumení provozu snížení pracovního vytížení, ba právě naopak.
Účtárna, obchodní oddělení a Klub mladých diváků vracely tisíce plateb za vstupenky na zrušená představení, stornovaly se faktury a účtovaly se akce online. Také hospodářská správa pracovala bez přerušení, v budově byl čilý provoz (natáčení, zkoušení, údržbářské práce) a proto byl nutný běžný servis.
Umělecko-technická sekce
Umělecko-technický provoz se podílel na přípravě online programu, ve volném čase byly prováděny
generální úklidy a údržba skladových prostor. Naše garderobiérky, maskérky i herečky šily během jara
bavlněné roušky pro nejpotřebnější: nemocnice, domovy pro seniory a podobná zařízení.
Další aktivity: telemost Divadlo v Dlouhé—domy pro seniory
Na konci roku jsme se spojili s několika pečovatelskými domy a umožnili zájemcům z řad seniorů, pro
které platila přísná karanténa, telefonické popovídání s našimi herci. Zájem byl velký a průměrná doba
hovoru byla téměř 60 minut.
Klub mladých diváků
V online prostoru začal působit také Klub mladých diváků. Natočil pro vyučující seminář na téma Jak
se připravit na divadelní představení. Dvě zkušené lektorky moderovala herečka Michaela Doležalová.
KMD během podzimu intenzivně komunikoval se svými členy (kterých bylo cca 15% oproti běžným
sezonám) možnost online vysílání divadelních představení. Tuto nabídku mnozí vyučující vítali a od
roku 2021 se stane online vysílání pro KMD běžnou součástí programu klubu. Pokud to bude možné,
budou záznamy inscenací doplněny o živé chaty s tvůrci.
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ONLINE AKTIVITY DIVADLA
BŘEZEN
Dítě v karanténě se nenudí
V období, kdy byly uzavřené školy i divadla, jsme prezentovali online program pro děti. Připravili jsme
výběr nejlepších úkolů, omalovánek, rébusů, doplňovaček, papírohrátek apod., které přinesly minulé
ročníky festivalu Dítě v Dlouhé, od ilustrátorů Galiny Miklínové, Lucie Lomové, Petry Goldflamové Štětinové, Báry Hubené a Jaroslava Milfajta. Jako bonus jsme přinesli pexeso pro nejmenší.

Instagramové kvízy
Každodenní vědomostní kvízy z archivních inscenací Divadla v Dlouhé na Instagramu.

Krátké zprávy z Dlouhé
Pod souhrnným názvem Krátké zprávy z Dlouhé natáčeli naši herci osobní video-pozdravy ze svého
současného života, které byly určeny v prvé řadě našim divákům a fanouškům, ale nejen jim. První díl
těchto zpráv natočil Jan Vondráček a zveřejněn byl na našich sociálních sítích i webu v pondělí 23.
března. Premiéry vždy v 19 hodin, kdy za normálních okolností začíná večerní představení.
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Záznam inscenace Ja Malkáč
Březnový online program jsme zakončili streamem jedné z nejúspěšnějších inscenací, které vznikly
v rámci cyklu Krátká Dlouhá. Jednalo se o inscenaci Ja Malkáč slovenského autora Luba Dobrovody,
která původně vznikla jako scénické čtení slovenské sekce našeho divadelního soboru.

DUBEN JINAK

Čtení z knihy O líné babičce
Kvůli koronavirové epidemii jsme museli zrušit deset představení oblíbené inscenace O líné babičce,
která jsme měli naplánovaná na březen a duben pro školy (dopoledne) i pro veřejnost (o víkendech a
svátcích odpoledne). Rozhodli jsme se však, že diváky o Línou babičku nemůžeme připravit, a díky
laskavému svolení autorky Aleny Kastnerové jsme divákům místo deseti představení nabídli deset kapitol z knihy, která se stala předlohou naší inscenace.
Jednotlivá videa natočili v domácích podmínkách herci, kteří v inscenaci za normálních okolností hrají.
Bonus tvořila závěrečná kapitola Moře v podání Miroslava Hanuše, který v Líné babičce nehraje, ale
zato ji společně s Janem Bornou režíroval a je také autorem českých textů písní (ty ovšem při čtení
pochopitelně nezazní).
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Záznam loutkové inscenace Český Honza
V dubnu měla mít premiéru nová loutková pohádka souboru LokVar, který v Dlouhé pravidelně hostuje. Místo nejnovější pohádky Matěj a čerti jsme divákům nabídli záznam starší, ale velmi oblíbené inscenace Český Honza.

KVĚTEN STÁLE JINAK
Hilu Hilu
Dlouhé období čekání na divadlo jsme divákům zpříjemnili zveřejněním videoklipu písně Hilu Hilu, která byla součástí jedné z nejoblíbenějších inscenací našeho divadla Kabaret Vian – Cami.

Vše, co jste chtěli vědět o Dlouhé a báli jste se zeptat
Od května do konce června jsme vysílali interaktivní talk show Vše, co jste chtěli vědět o Divadle v
Dlouhé a báli jste se zeptat. Diváci mohli poslat dotaz svému oblíbenému herci prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailem, odpovědi na dotazy jsme natočili, sestříhali a video s odpověďmi jsme zveřejnili.

Záznam inscenace Dating v osmi
Další z velmi oblíbených inscenací Divadla v Dlouhé, Dating v osmi, nazkoušela Adéla Stodolová na
motivy předlohy Jana Bílého. Záznam inscenace jsme uváděli ve dvou reprízách.
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Online workshop Terezy Bartůňkové
20. května měl začít 22. ročník festivalu pro děti a jejich dospělé Dítě v Dlouhé. Ze zjevných důvodů
jsme festival museli zrušit, ale přinesli jsme alespoň část doprovodného programu: workshop výroby
masek s výtvarnicí Terezou Bartůňkovou, který jsme předtočili do online formátu.

Záznam inscenace Lhář
Záznam velmi úspěšné inscenace a cenami ověnčené inscenace Lhář, jsme uvedli ve dvou reprízách
v druhé polovině května.

16

ONLINE AKTIVITY DIVADLA
Zpřístupnění videoarchivu Divadla v Dlouhé
Podařilo se nám získat autorská práva na zpřístupnění záznamů některých starších inscenací. V našem
archivu jsou k vidění inscenace Myška z bříška, Epochální výlet pana Broučka do XV. století a Ještě žiju
s věšákem, čepicí a plácačkou. O dalších titulech jednáme s držiteli autorských práv.

Otevření podcastové knihovny
V rámci hledání a vytváření náhradního on-line programu jsme se pustili na další dosud neprobádané
území a založili jsme podcastovou knihovnu. Postupně do ní vkládáme naše vlastní zvukové nahrávky i
převzaté pořady, které s naším divadlem souvisejí.
V podcastové knihovně najdou posluchači například písničky Jana Bulise z inscenace Kabaret Prévert –
Bulis Kdo neví co s láskou, Čtení z knihy O líné babičce, rozhlasové adaptace našich inscenací, písničky
z inscenací z Dlouhé, rozhlasové rozhovory a další.

Konec stříbrného věku na virtuálním festivalu Mezi ploty
Inscenace Konec stříbrného věku měla hostovat na festivalu Mezi ploty. Festival se nakonec konal virtuálně a Konec stříbrného věku byl jeho součástí.

Klip Modrý hory
Pro milovníky inscenace Sen v červeném domě natočili naši herci klip s písní Modrý hory.
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Do práce na kole
S našimi diváky jsme sdíleli naše cesty (nejen) do práce a (nejen) na kole. Propagaci městské cyklistiky
se věnujeme dlouhodobě a v této době považujeme osvětu za obzvlášť důležitou.

Terry Pratchett v Dlouhé
Zejména pro fanoušky Terryho Pratchetta a jeho fantazy světů jsme sdíleli video z poslední návštěvy
tohoto světoznámého spisovatele. Terry Pratchett navštívil naše divadlo dvakrát, vždy při příležitosti
premiéry inscenací na motivy jeho knih (Soudné sestry a Maškaráda). Naše inscenace se mu velmi
líbily, což také zdůraznil při děkovné řeči. Záznam vystoupení Terryho Pratchetta na jevišti Divadla
v Dlouhé oslovil zejména početné fanoušky tohoto nedávno zesnulého autora.
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KRÁTKÝ ČERVEN

V červnu jsme odehráli za přísných hygienických opatření a pro omezený počet diváků čtyři inscenace:
Oblomov,
Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách,
Sonety a
Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾.

Souběžně jsme pokračovali v online programu, který byl převážně hudební.
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Děkovačka po červnovém uvedení inscenace Oblomov

Klip k inscenaci Sonety
K Sonetům, které se nakonec staly jedinou premiérou této sezony, jsme natočili nový hudební videoklip.

Klip k inscenaci Lucerna
Také oblíbenou Lucernu nebylo možno odehrát, proto jsme diváky potěšili alespoň videoklipem, který
odrážel současnou situaci.

Dlouhá žije
Posledním červnovým hudebním příspěvkem byla původní píseň Dlouhá žije, která byla symbolickým
rozloučením s koronavirovým stavem a zároveň poděkováním divákům i dárcům, kteří nás po celou
dobu morálně i finančně podporovali a fandili nám.
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DIVADELNÍ ZÁŘÍ
V září mohla divadla při zachování bezpečnostních pravidel hrát. Celkem jsme odehráli 15 představení, z toho 14 na domácí scéně a jedno na mezinárodním festivalu Divadlo v Plzni.
V září jsme uvedli v premiéře inscenaci Bez roucha. Původní termín premiéry byl v březnu 2020.
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Kromě premiéry a reprízování vlastních inscenací mohli v září diváci vidět i hostující souby a připravili
jsme také vzpomínkový večer k nedožitým šedesátinám režiséra Jana Borny.
Září jsme také věnovali zkoušení inscenace Vytržení panny z Barby, která měla mít premiéru v květnu.
Dalšími termíny premiéry byl říjen a poté listopad 2020. Do konce roku 2020 se ale nepodařilo tuto
inscenaci uvést pro veřejnost.
Veřejnosti jsme představili hned tři výstavy: novinkou jsou portréty členů souboru od Pavla Hejného,
vizuály k premiérám letošní sezony od Terezy Bartůňkové (v divadelní kavárně na balkoně) a výstava
BUREŠOVÁ/OTČENÁŠEK objektivem Martina Špeldy a SKUTR objektivem Pavla Hejného.

PŘERUŠENÝ ŘÍJEN
V říjnu jsme odehráli jedno jediné představení a pak nás vládní nařízení a karantény umělců
znovu poslaly do online prostoru.

Vytržení panny z Barby / online reportáže ze zkoušení
Říjen byl ve znamení plánované premiéry inscenace Jana Nebeského Vytržení panny z Barby. Této inscenace jsme se také maximálně věnovali v online vysílání.
Protože se premiéra ani první reprízy nemohly uskutečnit, přinesli jsme divákům alespoň videoukázky
ze zkoušek, spojené s rozhovory s tvůrci. Tyto videoukázky pokračovaly i v listopadu.

22

ONLINE AKTIVITY DIVADLA
Maják české kultury
Také naše divadlo vyslalo v říjnu do světa jasný světelný signál, že kultura je tu i přes lockdown pořád
s námi. Spolu s kolegy z ostatních kulturních stánků jsme místo odehraného představení rozsvítili maják české kultury. Protože kultura diváky nenechá ztroskotat a díky jejich podpoře ani sama neztroskotá.
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VIRTUÁLNÍ LISTOPAD
Vzhledem k situaci jsme zrušili kompletně připravený listopadový program, tedy celkem 36
představení. Zrušili jsme také zkoušení inscenace z cyklu Krátká Dlouhé – Slovenské scénické
čtení Youtubeři. Namísto divadelního sálu jsme se s diváky znovu začali scházet u monitorů a
displejů.
Vytržení panny z Barby – videa ze zkoušek
Pokračovali jsme ve zveřejňování videí ze zkoušek, doplněných o rozhovory s tvůrci.
Zvětšená kvarta aneb Ďábel v hudbě – stream přednášky Martina Dohnala
Ve středu 4. listopadu se měla uskutečnit premiéra inscenace Jana Nebeského Vytržení panny z Barby.
Místo premiéry jsme diváky pozvali ke sledování živého vysílání z jeviště Divadla v Dlouhé, kde o původní hudbě k této inscenaci pohovořil její autor Martin Dohnal.

Záznam inscenace Sen v červeném domě
Inscenace Sen v červeném domě se blíží k derniéře, a protože nestihneme uspokojit všechny diváky,
rozhodli jsme se zprostředkovat divákům inscenaci alespoň v záznamu.

Svatý Martin v Dlouhé / on-line přípitek
Na svátek Svatého Martina jsme si s diváky připili online v živém vstupu, kterého se účastnili všichni
divadelní Martinové (a jedna Martina).
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Krátké hovory z Dlouhé / virtuální setkání s tvůrci
Další novinkou v online programu byla série virtuálních setkání s tvůrci vybraných inscenací. Živá setkání s tvůrci před reprízami byla velmi oblíbená, a proto jsme chtěli divákům zprostředkovat více
informací o našich inscenacích: proč si je tvůrci vybrali, jak vznikala režijní koncepce, co bylo záměrem tvůrců, jak probíhalo zkoušení.
Kromě režisérů se setkání účastnili také scénografové, herci a zástupci dalších profesí.

Zadním vchodem do Dlouhé / on-line prohlídka zákulisí u příležitosti Noci divadel
Skrytými kouty našeho divadla provedli diváky u obrazovek herci Eva Hacurová, Jan Vondráček, Čeněk
Koliáš, Magdalena Zimová a Martin Matejka.

Inscenace po derniéře na Dramoxu
Navázali jsme spolupráci se streamovací službou Dramox, kde si diváci mohou pustit naše starší inscenace po derniéře. V nabídce jsou kvalitní záznamy Lháře, Faidry a Lékaře své cti. Další tituly jsou
v jednání.
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ONLINE PROSINEC
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi / záznam představení pro školy
Naše divadlo odehraje v běžném roce
kolem 120 představení pro děti a
mládež. V předchozích měsících jsme
uvedli několik záznamů představení
pro děti a připravili pro nejmenší diváky i virtuální hrátky (Dítě
v karanténě se nenudí). V prosinci
jsme se obrátili i na školy: natočili
jsme pro ně oblíbenou loutkovou inscenaci Kvak a Žbluňk jsou kamarádi.
Vzhledem k předvánočnímu času byl
záznam představení doplněn i o několik koled. O pořad byl mezi školami
velký zájem.

Malá vánoční povídka / čtení na pokračování
Nejoblíbenější předvánoční inscenaci, která je na repertoáru už 20 let, jsme se rozhodli zprostředkovat
našim divákům alespoň akusticky a online. Připravili jsme pět dílů čtení na pokračování z knihy Ludvíka Aškenazyho Malá vánoční povídka, a to každou adventní neděli a naposledy na Štědrý den, vždy v
15 hodin. Četli Jan Vondráček a Pavel Tesař.
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Dlouhá chvíle / podcastová série Štěpánky Fingerhutové
Štěpánka Fingerhutová je nejnovější členkou souboru Divadla v Dlouhé, a protože se o divadle, do kterého v září nastoupila do angažmá, chce dozvědět víc, zve si do svého podcastu kolegy herce, aby si
s nimi popovídala nejen o našem divadle, ale i o jejich zkušenostech a herecké práci obecně. Hostem
prvních dílů, které jsme zveřejnili v prosinci, byli herci Jan Vondráček a Martin Matejka.

Krátké hovory z Dlouhé / virtuální setkání s tvůrci
Pokračovali jsme v sérii virtuálních setkání s tvůrci vybraných inscenací. V prosinci jsme zveřejnili diskuse tvůrců inscenací Romeo, Julie a tma, Sonety a Dopisy Olze. Kromě režisérů se setkání účastnili
také scénografové nebo herci.
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Adventní kalendář z Dlouhé
V prosinci jsme postupně otvírali 24
okýnek virtuálního
kalendáře, v němž
herci a další členové
divadla sdíleli své
adventní zvyky, tipy a
rady.
Až do 24. 12. jsme
tedy nabídli divákům
každý den jeden příspěvek.

Mikulášský pozdrav z Dlouhé
V podvečer na Svatého Mikuláše pozdravili Mikuláš s andělem a čertem všechny děti i jejich dospělé
online na našem Facebooku a YouTube.
Volá Mikuláš
Exkluzivní rozhovor s Mikulášem z Dlouhé. Dva mikulášské týmy byly online k dispozici předem objednaným zájemcům, kteří si koupili vstupenku.
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ONLINE AKTIVITY DIVADLA
Ela, Hela a stop
V prosinci jsme divákům připomenuli nahrávku aktovky Václava Havla z archivu Českého rozhlasu
v režii Hany Burešové. Stejnojmennou inscenaci jsme uváděli před několika lety v Divadle v Dlouhé
v cyklu Krátká Dlouhá.
Vánoční koncert Eva a její tygři
Herečka a výborná zpěvačka Eva Hacurová se spojila s muzikanty Milanem Potočkem, Pavlem Liptákem a Jiřím Bublem a připravili online koncert, ve kterém zazněl jazz, spirituály i vánoční písně.
Silvestr v Dlouhé – Jak přišel Mikuláš do Dlouhé / 31. 12. od 11 hodin
Nahlédnutí do zákulisí velmi úspěšného mikulášského online pořadu. Sestřih nejlepších okamžiků
z přípravy a realizace virtuální mikulášské nadílky.
Silvestr v Dlouhé – Krátké písně z Dlouhé / 31. 12. od 17 hodin
Na poslední den v roce jsme připravili dvacetiminutový blok písní z inscenací Jana Borny Krátké písně
z Dlouhé. Tento písničkový pořad se stal také součástí silvestrovského pořadu pražských divadel, vysílaného prostřednictvím streamovací služby Dramox.
Silvestr s Dlouhou / 31. 12. celý den
Diváci sice nemohli trávit poslední den v roce v Dlouhé, mohli jej ale prožít s Dlouhou, i když jen online. Kromě výše uvedeného mohli diváci proklikat všech 24 okének adventního kalendáře, zazpívat si s
námi, pustit si čtení na pokračování, videozáznamy celých inscenací, dva díly původního podcastu,
videoklipy a další písně.
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OHLASY NA ONLINE MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
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HRAJEME PRO ŠKOLY
Divadlo v Dlouhé je jediné velké pražské činoherní divadlo soustavně se zaměřující na dětského diváka.
Velikostí hlediště i jeviště je naše divadlo předurčeno pro výpravné produkce s velkým obsazením a
živou hudbou.
Spolupracujeme s množstvím mateřských, základních, středních a odborných škol z celé Prahy a
z blízkého okolí, pro které organizujeme dopolední představení. V naší databázi je téměř 1.500 kontaktů na učitele základních škol ( z toho cca 850 pedagogů z pražských škol), téměř 300 kontaktů na
učitele gymnázií a 100 kontaktů na učitele dalších středních škol.
Nejmladším divákům nabízíme tři představení z vlastní produkce (Jak jsem se ztratil, O líné babičce a
Nebe—peklo) a celou řadu představení hostujících souborů. Pro starší diváky jsou určena představení
festivalů Dítě v Dlouhé a 13+. Představení pro školy jsou stále vyprodaná a je velmi obtížné uspokojit
všechny zájemce.
Ceny vstupenek pro předškoláky začínají na 90 korunách, pedagogický doprovod má vstup zdarma.
Vycházíme tak vstříc i dětem ze sociálně slabších rodin, pro které je návštěva běžné komerční produkce nedostupná.
V roce 2020 byl počet aktivit pro školy značně omezen z důvodu vládních nařízení. Zatímco v
roce 2019 jsme odehráli 143 představení pro děti a mládež, letos to bylo pouhých 45 představení. Většinu z nich jsme odehráli v měsících leden a únor 2020.

Prohlídka zákulisí pro školy

31

Projekt stART—PROSTOR PRO MLADÉ TVŮRCE
V rámci projektu stART představujeme tvorbu
mladých začínajících umělců (režisérů, autorů,
scénografů, hudebníků i dalších umělců). Linie
nezahrnuje jen dramatickou tvorbu, ale také
koncerty, výstavy, workshopy a další programy či umělecké aktivity. Kromě vlastních inscenací a projektů zveme k hostování zajímavé mladé umělce, jejichž tvorba je nám
blízká. Logo stART najdete také u akcí, vhodných pro cílovou skupinu návštěvníků na
prahu dospělosti. V rámci tohoto projektu se systematicky věnujeme komunikaci se
skupinou mladých diváků. Právě v tomto věku se formují názory a určuje budoucí vývoj
osobnosti a na toto formování může mít umění nemalý vliv. Garantem tohoto projektu
je režijní duo SKUTR.
V letošním roce jsme v cyklu stART uvedli inscenaci Konec stříbrného věku v režii Adama Skaly. Režisér Adam Skala (*1986) vystudoval herectví na Pražské konzervatoři
a činoherní režii na pražské DAMU. Absolvoval autorskou inscenací Žranice, za kterou
obdržel Cenu Evalda Schorma pro nejlepší původní hru. Skala je znám svými autorskými inscenacemi, které břitce komentují realitu všedních dnů. Režijně pracoval na inscenacích v Klicperově divadle Hradec Králové (Až spáč procitne) nebo v Divadle na Fidlovačce (Šakalí léta). V současné době připravuje inscenaci pro pražské Divadlo pod Palmovkou.
V minulých letech dostali v Dlouhé prostor například režiséři/čerství absolventi DAMU
Adam Svozil, Kristýna Kočí, Adéla Burianová, Linda Dušková nebo Kasha Jandáčková.
Tito režiséři si sebou přivedli spolupracovníky—autory hudby, výtvarníky, dramaturgy,
animátory i herce z řad nejmladší umělecké generace.

Konec stříbrného věku
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SETKÁNÍ S TVŮRCI
V roce 2020 proběhly pouze dvě besedy a lektorské úvody. Obě akce se konaly za podzim, při dočasném uvolnění nouzového stavu.
28. 9. Bez roucha—beseda s režisérkou Hanou Burešovou, dramaturgem Štěpánem Otčenáškem a hercem Jiřím Wohankou
3. 10. Vytržení panny z Barby— beseda s Lucií Trmíkovou a scénografkou Janou Prekovou

Setkání s tvůrci plánujeme v budoucnu realizovat před každou první reprízou nové inscenace a dále
příležitostně pro školy nebo členy Klubu patronů. Pro členy Klubu patronů připravujeme navíc také
setkání se zástupci různých divadelních profesí, jako jsou scénografové, kostýmní výtvarníci, vedoucí
výroby, vedoucí krejčovny atd. Příležitost setkat se s nejrůznějšími divadelními profesemi mají také
návštěvníci festivalů, pro které připravujeme prohlídky zákulisí, během kterých hovoří o své práci také
rekvizitáři, garderobiérky, osvětlovači nebo zvukaři.
Vzhledem k tomu, že se lektorské úvody nemohly konat naživo, připravili jsme v letošním roce několik
online setkání s tvůrci. Jednalo se o inscenace Sonety, Romeo, Julie a tma a Lucerna. Záznamy jsou k
dispozici na našem webu a nabízíme je také školám před shlédnutím online záznamů inscenací. S lektorskými úvody pracuje také Klub mladých diváků.
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DALŠÍ AKCE
Jan Borna 60
25. srpna 2020 by oslavil 60. narozeniny spoluzakladatel Divadla v Dlouhé režisér, básník a pedagog
Jan Borna, který nás opustil 16. 1. 2017. Vzpomněli jsme na něj 20. září mimořádným, jednorázovým
pořadem písní z dvacítky inscenací, jež ve svém domovském divadle nastudoval.

Jan Borna, 25. srpna 1960, Příbram - 16. 1. 2017, Praha

Noc divadel
Letošní program pro listopadovou noc divadel jsme museli připravit online. Natočili jsme pro diváky
netradiční prohlídku zákulisí. Známými i neznámými kouty divadla prováděli naši herci.
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DÁLE NA REPERTOÁRU
Ludvík Aškenazy,J.Borna—JAK JSEM SE ZTRATIL
režie Jan Borna
premiéra 26. února 2000
počet repríz 551
J. Borgeson, A. Long, D. Singer
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA
VE 120 MINUTÁCH
režie Jan Borna
premiéra 29. 11. 2008
počet repríz 287
J. Borna, I. Smejkalová, M. Hanuš a kolektiv
KABARET KAINAR—KAINAR
režie Jan Borna a Miroslav Hanuš
premiéra 24. 11. 2012
počet repríz 135
Alena Kastnerová, Jan Borna
O LÍNÉ BABIČCE
režie Jan Borna a Miroslav Hanuš
premiéra 23. listopadu 2013
počet repríz 153
Ladislav Klíma
LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE
Režie Hana Burešová
Premiéra 21. 3. 2015
Počet repríz 59
Ivan Alexandrovič Gončarov
OBLOMOV
Režie Hana Burešová
Premiéra 16. března 2016
Počet repríz 50
Alois Jirásek
LUCERNA
Režie Hana Burešová
Premiéra 17. března 2017
Počet repríz 53
Sue Townsendová
TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA
Režie Miroslav Hanuš
Premiéra 8. listopadu 2017
Počet repríz 71
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DÁLE NA REPERTOÁRU
Sofoklés
ÉLEKTRA
Režie a překlad Hana Burešová
Premiéra 22. března 2018
Počet repríz 34
Skutr a kol.
SEN V ČERVENÉM DOMĚ
Režie SKUTR
Předpremiéra 8. 6.2018
Počet repríz 18
Václav Havel
DOPISY OLZE
Dramatizace a režie SKUTR
Premiéra 17. listopadu 2018
Počet repríz 25
Jan Otčenášek
ROMEO, JULIE A TMA
Režie Hana Burešová
Premiéra 2. února 2019
Počet repríz 24
Maria Wojtyszko
NEBE—PEKLO
Režie Jakub Krofta
Premiéra 17. dubna 2019
Počet repríz 24
William Shakespeare
SONETY
Režie SKUTR
Premiéra 23. listopadu 2019
Počet repríz 9
William Shakespeare
MNOHO POVYKU PRO NIC
Režie Hana Burešová
Premiéra 5. dubna 2014
Počet repríz 79
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DERNIÉRY ROKU 2020
Anton Pavlovič Čechov
RACEK
Režie SKUTR
Premiéra 25. května 2017
Derniéra 19. února 2020
Počet repríz 30

Jasutaka Cucui
KONEC STŘÍBRNÉHO VĚKU
Režie Adam Skala
Premiéra 13. ledna 2020
Derniéra 5. října 2020
Počet repríz 6
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DRAMATURGICKÝ VÝHLED 2021
Jen Silvermanová
MRK
Režie Ondřej Rychlý
Scéna Lukáš Pečenka
Kostýmy Lucie Anna Zatloukalová
Hudba Ondřej Brousek
Online premiéra leden 2021

ČESKÁ PREMIÉRA

Gertrud von le Fort
VYTRŽENÍ PANNY Z BARBY
Režie Jan Nebeský
Dramatizace Lucie Trmíková
Scéna Jan Nebeský a Jana Preková
Kostýmy Jana Preková
Hudba Martin Dohnal
Odložená premiéra březen 2021

PRVNÍ UVEDENÍ

Michail Bulgakov
MISTR A MARKÉTKA
Režie SKUTR
Scéna Jakub Kopecký
Kostýmy Simona Rybáková
Hudba Petr Kaláb
Premiéra duben 2021
Julien Green
ZÍTŘEK SE NEKONÁ
Režie: Hana Burešová
Dramaturgie: Štěpán Otčenášek
Premiéra říjen 2021

ČESKÁ PREMIÉRA

Viliam Klimáček
YOUTUBEŘI
Scénické čtení slovenského textu
Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Účinkuje slovenská sekce souboru Divadla
Premiéra červen 2021

FESTIVAL 13+
12. ročník
21. – 23. ledna 2021
Online verze jediného festivalu svého druhu, zaměřeného na publikum v pubertě a kolem ní
FESTIVAL DÍTĚ V DLOUHÉ
22. ročník
7.—11. dubna 2021
Po zrušeném předchozím ročníku věříme, že náhradní 22. ročník festivalu proběhne naživo.
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
CENY DIVADELNÍ KRITIKY
V anketě, navazující na tradici Cen Alfréda Radoka, se naše divadlo dostalo do nejužší nominace na
nejlepší hudbu k inscenaci:
Hudba roku:
IVAN ACHER
Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma, režie Hana Burešová, Divadlo v Dlouhé Praha

REDAKČNÍ ANKETA PORTÁLU I-DIVADLO.CZ
o nejlepší divadelní počiny roku 2019 přinesla Divadlu v Dlouhé řadu nominací:
Inscenace roku:
NEBE-PEKLO, režie Jakub Krofta (nejužší nominace)
ROMEO, JULIE A TMA, režie Hana Burešová (nejužší nominace)
Herečka roku:
MARIE POULOVÁ – Romeo, Julie a tma (nejužší nominace)
EVA HACUROVÁ – Nebe – peklo (širší nominace)
Herec roku:
PAVEL NEŠKUDLA - Romeo, Julie a tma (širší nominace)
Jiný umělecký počin:
IVAN ACHER – hudba k inscenaci Romeo, Julie a tma (nejužší nominace)
JAKUB KOPECKÝ – scéna k inscenaci Sonety (širší nominace)
DAVID MAREK – scéna k inscenaci Romeo, Julie a tma (širší nominace)

INSCENACE ROKU 2019
V anketě Divadelních novin Inscenace roku 2019 získala body také inscenace Hany Burešové Romeo,
Julie a tma:
„Zaujme nejen uhrančivá Marie Poulová jako Ester, ale především důsažná dramaturgie a inscenační
působivost v zobrazení z Německa násilně vnuceného odpudlivého rasového konceptu…“
(Jan Dvořák)
„Inscenací, která mě loni emočně nejvíc oslovila, byla rozhodně Romeo, Julie a tma v režii Hany Burešové v Divadle v Dlouhé.“
(Martin Kukučka)
„Mým tipem je Romeo, Julie a tma, inscenace Hany Burešové v Divadle v Dlouhé, která dokonale vystihuje tísnivou okupační atmosféru, v níž se lámou osudy dvou mladých lidí. A také oceňuji výkony dvou
protagonistů, Marie Poulové a Pavla Neškudly, pro přirozenost a empatičnost jejich hereckých projevů“.
(Alena Morávková)
Inscenace se tak stala čtvrtou nejlepší inscenací loňského roku v České republice bez ohledu na
žánry.
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ
VELKÁ VÝROČNÍ ANKETA PORTÁLU I-DIVADLO.CZ: 16. ROČNÍK
Nejlepší ženský herecký výkon roku 2019 v oblasti činohra:
1. místo Marie Poulová (Ester) - Romeo, Julie a tma (v celkovém hodnocení bez ohledu na žánr 3.
místo)
6. místo Eva Hacurová – Nebe – Peklo
15. místo Eva Hacurová – Sonety

Nejoblíbenější divadlo
3. místo v celkovém hodnocení

Marie Poulová a Pavel Neškudla v inscenaci Romeo, Julie a tma

Inscenace roku 2019 v oblasti činohra:
8. místo—Romeo, Julie a tma
v první dvacítce:
15. místo Nebe – Peklo
18. místo Sonety

Mužský herecký výkon v oboru činohra:
8. místo Pavel Neškudla – Romeo, Julie a tma
bodoval také nový člen souboru Miroslav Zavičár za inscenaci Sonety
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DIVÁCKÉ OHLASY
550. repríza Jak jsem se ztratil—ohlasy z Facebooku
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ÚČAST NA FESTIVALECH
Epidemie koronaviru bohužel znemožnila konání většiny domácích i zahraničních festivalů. Jednou z
výjimek byl mezinárodní festival Divadlo, kterého jsme se účastnili.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO / PLZEŇ / ZÁŘÍ 2020
Mezinárodní festival Divadlo, který se každoročně v září koná v Plzni, má za cíl konfrontovat českou
profesionální divadelní tvorbu se špičkovými inscenacemi zahraničními především evropskými se
zvláštním důrazem na prostor Visegrádský, a přiblížit tak české divadelní i laické veřejnosti moderní
divadelní trendy jakož i u nás neobvyklé divadelní styly a inscenační postupy evropského a světového
divadla, a přispět tím k naší integraci do evropských struktur. Dalším z cílů je představit především
mimořádné a pozoruhodné inscenace zahraniční a dále výběr českých inscenací, a to v široké škále
tematické, stylové i žánrové (činohra, hudební, taneční, loutkové i pouliční divadlo).
Na nejvýznamnější tuzemský divadelní festival jsme byli pozváni s inscenací Bez roucha v režii
Hany Burešové.
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HOSTÉ—DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ
Dlouhodobě spolupracujeme s divadelními soubory, hrajícími pohádky pro nejmenší děti. Tyto
soubory zveme k hostování do divadelního foyer v termínech, kdy nemůžeme z provozních důvodů nasadit vlastní představení. Inscenace zároveň rozšiřují naši programovou nabídku pro
děti od tří let. Mnohé z inscenací měly premiéru právě v Divadle v Dlouhé, kde se i nejčastěji
reprízují. Letos měla v Dlouhé premiéru pohádka Matěj a čerti divadelního spolku LokVar.
MATĚJ A ČERTI
PREMIÉRA V DLOUHÉ
Grandiosní marionetová komedie na motivy lidové pohádky o chytrém Matějovi, který se ničeho na
světě nebál. Divadelní spolek LokVar, režie Peter Varga, premiéra 4. ledna 2020 v Divadle v Dlouhé.
Účinkují Peter Varga, Martin Veliký
TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ
Autorem i režisérem inscenace je Arnošt Goldflam, hraje stálý host soubor LokVar. Velmi úspěšná inscenace se dočkala pokračování Tatínek není k zahození 002.
TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ 002
Premiéra 27. května 2018 v Divadle v Dlouhé
Stálý host Divadlo LokVar nastudoval pokračování úspěšné knihy Tatínek není k zahození 002. Inscenace je určena pro první stupeň základních škol. Režisérem i autorem předlohy je Arnošt Goldflam.
KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI
Úsměvné příběhy dvou kamarádů: zeleného žabáka Kvaka a hnědého ropušáka Žbluňka na motivy
stejnojmenné dětské knížky Arnolda Lobela. Inscenaci připravilo Divadlo pro malý.
AUCASSIN A NICOLETA
Loutková rytířská komedie na motivy prastaré francouzské legendy. V režii Michaely Homolové účinkují
Peter Varga a Martin Veliký. Divadelní spolek Lokvar.
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HOSTÉ—PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ
Luboš Balák—ZKURVENÝ HAVLISTI
(divadlo Komediograf)
Pravidelně jsme poskytovali prostor Divadlu Komediograf s inscenací Zkurvený Havlisti. Inscenace byla
uváděna uvádělo cca jedenkrát měsíčně. Premiéra se
uskutečnila v roce 2018 v Divadle v Dlouhé.
V inscenaci autora textu a režiséra Luboše Baláka
účinkovali Miroslav Hanuš, Karel Zima a Tomáš Měcháček.
Hubert, Bořek a Vladan chodí pravidelně do té naší
krásné sauny. Prohřát se. Vyplavit toxiny a utužit
zdraví. A taky si popovídat. Probrat současnou společnost. Politiku. Zdravotnictví. Ekonomiku. Fotbal.
Autobazary. Evropskou unii. Raketové motory. Chemické procesy v listech rostlin. Kulturu a vatu. Trochu
popřemýšlet o tom, kam se ten svět vlastně sype. Se
vzrůstající teplotou jejich těl stoupá i jejich nasazení.
Angažovanost. Chvílemi se rozpálí do běla.

Václav Havel—ŽEBRÁCKÁ OPERA
(Městské divadlo Brno)
Městské divadlo Brno hostovalo v lednu v Dlouhé s
nejnovější mimopražskou inscenací režisérky Hany
Burešové Žebrácká opera.
Inscenací jsme chtěli představit našim divákům další
tvorbu členů uměleckého vedení Divadla v Dlouhé—
Hany Burešové a Štěpána Otčenáška.
Žebrácká opera je právem považována za divácky
nejpřitažlivější Havlovu hru. Její předlohou je již od
18. století oblíbená stejnojmenná hra Johna Gaye,
která svého času inspirovala i světoznámou adaptaci
B. Brechta a K. Weilla. Jedná se o hru, v níž dva šéfové konkurenčních zločineckých gangů Macheath s
Peachumem a s nimi zkorumpovaný šéf policie Lockit
bojují o moc nad londýnským podsvětím.
Pravda nevítězí, protože každý zde má tu svou, a i ta
platí jen, když se to vyplatí. Idealismus je směšný a
musí zákonitě zemřít tam, kde za všech okolností
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HOSTÉ—KONCERTY VE FOYER
MRAKOPLAŠ KONTRA ALZHEIMER
9. ročník benefičního koncertu na podporu výzkumu léčby Alzheimerovy nemoci, jehož hosty jsou tentokrát Jaroslav Samson Lenk a Eva Hacurová.
Skupina Mrakoplaš připravuje už podeváté speciální akci na podporu výzkumu léčby Alzheimerovy nemoci. Celý výtěžek z tohoto komponovaného večera bude věnován AD Centru, které se dlouhodobě
zabývá podporou výzkumu poznávacích schopností a běžných činností života seniorů a pacientů s Alzheimerovou nemocí, hledání rozdílů mezi nimi a podporou časné diagnostiky Alzheimerovy nemoci.
Akce, která se konala 27. 9., byla pořádána pod záštitou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady v Praze a Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.

Další plánované koncerty byly z důvodu nařízení vlády zrušeny.
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VÝZNAMNÉ REPRÍZY
Inscenace Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka oslavila v únoru 550. reprízu a zároveň 20 let
od premiéry. Ta se uskutečnila 26. února 2000.

550
Padesátou reprízu oslavila v dubnu inscenace Hany Burešové Oblomov. Inscenace je na repertoáru od
roku 2016 a stále se těší velkému zájmu diváků.

50
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KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ
Klub mladých diváků (dále KMD) byl založen v roce 1964, letos tedy slaví 55 let nepřetržitého fungování. Klub oslavil výročí řadou akcí, které vyvrcholí na jaře 2020 v Národním divadle na představení Kytice v režii SKUTRu. Pod hlavičkou našeho divadla pracuje KMD od roku 2003.
V současnosti tvoří členskou základnu žáci 8. a 9. tříd ZŠ, studenti SŠ a SOŠ a také učňovská mládež.
Pro žáky ZŠ jsou zprostředkovávána odpolední představení, jejichž obsah a provedení odpovídá mentalitě mládeže této věkové kategorie. Starší mládež navštěvuje večerní představení, společně s veřejností. KMD ručí za kvalitu představení, nabídnutých svým členům. Za více než padesát let činnosti zaplnily sedadla pražských divadel čtyři miliony mladých lidí.
Cílem KMD je kultivovat děti a studenty prostřednictvím divadelního umění, vhodnou formou doplňovat jejich vzdělání v oblasti umělecké a estetické. Divadelní umění působí výrazně na mladého člověka
ve smyslu citovém i výchovném, pomáhá rozvíjet jeho fantazii a představuje také zábavnou formu
vzdělání. Právě z vědomí všech těchto kladů divadelního umění vznikl KMD. KMD je svým působením
na mládež v oblasti estetického rozvoje osobnosti a utváření vlastních hodnotových orientací prostřednictvím kvalitního profesionálního divadelního umění, nezastupitelný. V Divadle v Dlouhé může KMD
využít pro svou nabídku téměř všechna představení, která jsou právě na repertoáru. Dotace KMD je
součástí dotace Divadla v Dlouhé.
KMD je ukázkovým příkladem naplňování koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy. Zároveň je KMD příkladem smysluplné dotace, cílené na specifickou diváckou kategorii (děti a mládež). Díky dotaci mohou navštěvovat divadlo i děti ze sociálně slabších rodin. Město tímto způsobem přispívá na vstupné
těm nejpotřebnějším.
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DIVADELNÍ KROUŽEK PAMĚTI NÁRODA
Také v roce 2020 našly v Divadle v Dlouhé zázemí dvadelní kroužky Paměti národa.
Kroužky jsou projektem edukativně-kreativního charakteru pro děti a mládež ve věku 10–18 let. Prostřednictvím společných setkání se účastníci seznámí s příběhy a historickými událostmi 20. století a
vcítí se do různých pohledů, okolností a postojů lidí, kteří prožili dramatické chvíle druhé světové války
a komunismu. Na pozadí konkrétního příběhu účastníci porozumí historickému kontextu 20. století a
seznámí se s podstatou totalitních režimů. Mladým lidem nabízí možnost reagovat na otázky nedávné
minulosti. Skupinky dětí ve věku 10 - 18 let se scházejí s lektorkami 1x týdně na hodinu a půl ve vybraných pražských divadlech. Prostor jim poskytlo také naše divadlo.
Účastníci pod vedením lektora sbírají materiál pro zpracování konkrétního příběhu. Mohou využít sbírku Paměť národa, dokumentární cykly Příběhy 20. století, dostupné archivní materiály a mohou využít
i pohled odborníků. Nasbíraný materiál děti zpracují způsobem montáže a sepíší základní scénář. Společně pak vyberou vhodný prostor k realizaci představení (např. oživí zapomenuté místo, divadelní sál
či sály jiného typu), uzpůsobí scénu, vyrobí rekvizity a kostýmy, využijí jevištní hudbu, světla, audio či
video projekce.
Dramatický text na závěr inscenují a prezentují užší veřejnosti. Děti se tedy během kroužku naučí i
základům herectví, seznámí se s divadelním prostředím, naučí se vnímat partnera a reagovat na něj,
uplatnit kultivovaný mluvený a pohybový projev, správné držení těla, dostanou základy hlasové hygieny, rozvíjí skupinovou citlivost, pracují se zvukem a přijímají odpovědnost za společnou tvorbu a prezentaci výsledku. To vše v bezpečném prostoru vzájemné důvěry a porozumění.
Divadelní kroužek Paměti národa se scházel v době, kdy to epidemiologická situace dovolovala, ve zkušebně Divadla v Dlouhé.
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KLUB PATRONŮ
Pojďte do toho s námi. Zadním vchodem“
Pod tímto sloganem působí v Divadle v Dlouhé již několik let Klub patronů. Klub patronů je zážitkový
program, který mohou diváci zakoupit pro sebe i své blízké. Program je koncipován vždy na jednu
sezonu. Finanční prostředky, které získáme z tohoto programu, slouží výhradně na financování výroby
nových inscenací a realizaci festivalů Dítě v Dlouhé a 13+.
Patronský program zahrnuje řadu aktivit, například setkání s tvůrci (režiséry, scénografy, kostýmními
vývarníky, dramaturgy), výlety za divadlem, možnost přispívat do Bulletinu Klubu patronů, možnost
shlédnutí představení ze zákulisí, účast na zkouškách—tzv. zkoušky naživo, které jsou vždy spojeny s
besedou s tvůrci, klubové večery v Divadelní kavárně nebo setkání při příležitosti slavnostního zahájení sezony.
Velký zájem je zejména o prohlídky zákulisí, vedené některým z herců našeho divadla, a o možnost
účastnit se zkoušek, korepeticí a dalších veřejnosti běžně nepřístupných akcí.
Patroni dostávají pozvánky na mimořádné akce, mají exkluzivní informační servis a přednostní informace o programu a předprodeji. O aktivní účast na divadelním dění je velký zájem a počet členů klubu stále roste. V roce 2019 jsme otevřeli Klub patronů také pro firmy a umožnili stát se členem klubu
také on-line.
Finanční prostředky, získané činností Klubu patronů, jsou důležitou součástí rozpočtu Divadla v Dlouhé.
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9

Korepetitor
10 pl. st.

pl. tř.

12

Nápověda
pl. tř. 5 pl. st.

50

26

1

1

10

11

pl. tř.

10

pl. st. 12

Krejčová
8 pl. st.

Pradlena
pl. tř. 3

Garderobiérka
pl. tř. 5
pl. st. 12

Vedoucí garderobiérka
pl. tř. 5
pl. st. 11
1

1
24,05

0,5

1

1

12

Rekvizitář
5 pl. st.

pl. tř.

1

Vedoucí rekvizitář
pl. tř. 5 pl. st. 12

1

2

1

3,55

9

Jevištní mistr
9 pl. st. 6

Zvukař
9 pl. st.

Zvukař - mistr
9 pl. st. 12

Osvětlovač
8 pl. st.

1

1

Jevištní technika
pl. tř. 6 pl. st. 07.9

pl. tř.

pl. tř.

pl. tř.

12

Inspicient
6 pl. st.

pl. tř.

2

pl. tř.

Herečky
10
10 pl. st. 7-10

pl. tř.

Osvětlovač - mistr
pl. tř. 9 pl. st. 12

9

Herci
pl. tř. 10,11 pl. st. 8-11

Vedoucí UTP
10 pl. st. 11

pl. tř.

3

Um.šéf/režisér,dramat.
pl. tř. 13 pl. st. 10
Údržbář
8 pl. st.
10

pl. tř.

pl. tř.

pl. tř.

1

1

1

6

Řidič
pl. st.

Energetik
7 pl. st.

7

5

1

pl. tř.

pl. tř.

pl. tř.

pl. tř.

Účetní
pl. st.

6,3
26
3,5
7
24,05
5,75
3
75,6

ref. KMD
9
pl. st.

Vedoucí KMD
10
pl. st.

Referent PaM
10
pl. st.

9

Rozpočtář/ved.účetní
pl. tř. 11
pl. st.

úsek ředitele
umělecký úsek
ekonomický úsek
hospodářská správa
UTP
obchodní
KMD
Celkem

7

1

1

Vrátný/á
2
2 pl. st. 10-11.

Vedoucí vrátnice
pl. tř. 2 pl. st. 11

pl. tř.

Vedoucí hosp.správy
pl. tř. 10 pl. st. 11

ŘEDITEL

8-11.

3

12

12

10

2

1

1

1,5

1

Pokladní
6 pl. st.

12

Produkční
10 pl.st.

12

Výtvarník
8 pl. st.

12

1

1

1,2

OON

1

1,75

2

1

1

5,3

Pověřenec pro ochranu OÚ
pl. tř. 9 pl. st. 1
0,1

Tajemník um.souboru
pl. tř. 10 pl. st. 11

Tiskový mluvčí/dramaturg 1
pl. tř. 10 pl. st. 12

pl. tř.

Asistent produkce
pl. tř. 7 pl. st. 2

pl. tř.

Uvaděčky

Inspektorka hlediště
pl. tř. 3 pl. st. 12

pl. tř.

Referent obch.odd.
pl. tř. 9 pl. st. 3-10.

Vedoucí obch.odd.
pl. tř. 9 pl. st. 12
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ROZBORY HOSPODAŘENÍ
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