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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 

 

 

Rok 2018 potvrdil, že spojení tvůrčího týmu režisérky Hany Burešové a dramaturga Štěpána Otčenáška 

s režijním tandemem SKUTR v čele uměleckého vedení Divadla v Dlouhé, ke kterému došlo před dvěma 

roky, bylo dobrou volbou. SKUTR realizoval dvě inscenace na velké scéně: Sen v červeném domě 

(premiéra v září) a Dopisy Olze (premiéra v listopadu. Élektra tvůrčího týmu Hany Burešové se Štěpá-

nem Otčenáškem měla premiéru v březnu.  Všechny inscenace měly velký  divácký ohlas divácký o dobrá 

odborná hodnocení. 

 

V uplynulém roce získaly řadu ocenění i starší inscenace. V Cenách divadelní kritiky se Lucerna stala 

inscenací roku, členka našeho souboru Eva Hacurová byla vyhlášena jako talent roku a umístili jsme za 

na 2. místě v kategorii Divadlo roku (po ostravské Komorní scéně). Ve výroční anketě serveru i-divadlo 

jsme se stali nejoblíbenějším divadlem roku, Lucerna se stala nejlepší inscenací roku a první místo za 

scénografii získal David Marek také za Lucernu.  Lucerna se stala „Divadlem roku 2017“ také pro server 

i.dnes. Tajný deník Adriana Molea získal hlavní cenu a titul Komedie roku na pardubickém Grand festi-

valu smíchu.  

 

V roce 2018 si měli diváci z čeho vybírat. Doma i na zájezdech bylo odehráno celkem 340 produkcí, a to 

jak vlastním souborem, tak hosty. Nabídli jsme 59 titulů, které zahrnovaly nejen divadlo, ale i koncerty 

a další akce. Udrželi jsme i tradičně vysoké procento návštěvnosti: hlediště bylo v roce 2018 zaplněno    

z 95 procent. Divadlo navštívilo celkem 78.811 diváků, z toho 83 % diváků přišlo na představení domá-

cího souboru. Čtyřicet čtyři procent diváků tvořily děti a mládež.  

 

Také pro rok 2019 máme naplánovány tři velké premiéry, dvě premiéry v režimu Krátká Dlouhá, pro-

jekt Dlouhá cesta ke svobodě, dva festivaly a řadu dalších akcí. 

 

 

V Praze dne 21. ledna 2019 

 

   

                   

                                    

                     

           Daniela Šálková 

                                  ředitelka divadla 
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KONCEPCE DIVADLA V DLOUHÉ 

 
Tvů rč í  divadelní  kolektiv, který  stojí  za r editelkoů Danieloů Š a lkovoů, ma  za seboů ví če nez  dvaadva-
četilete  pů sobení  v Divadle Dloůhe , kde potvrdil svoů sčhopnost a potenči divadelní  tvorbý akčepto-
vane  jak odbornoů ver ejností , tak za jmem  s iroke  diva čke  obče.   
 
V roče 2016 probe hlo vý be rove  r í zení , na za klade  ktere ho býla sta vají čí  r editelka potvrzena ve fůnkči 
na dals í čh s est let. Bůdeme tedý pokrač ovat v rozví jení  ůme lečke  končepče, ktera  sta la v roče 1996 ů 
zrodů Divadla v Dloůhe . Tato končepče se ůka zala po vs ečh stra nka čh nosnoů – diva čký pr itaz livoů a 
ůme lečký inspirativní , spojůjí čí  za bavnost s mýs lenkovoů na roč ností . Moz nosti, ktere  ský ta  zdaleka 
nejsoů výč erpa ný. Za kladem te to končepče je z a nrova  a stýlova  pestrost insčenač ní  tvorbý, ůrč ene  
pro nejrů zne js í  ve kove  kategorie diva ků .  
 
Divadlo v Dloůhe  ve spektrů č eský čh divadel výmezilo jako divadlo, ktere  pr ekrač ůje č inohrů sme -
rem k alternativní mů, hůdební mů, loůtkove mů č i kabaretní mů z a nrů.  Dals í m spečifičký m rýsem Di-
vadla v Dloůhe  je kontaktnost jeho pr edstavení  a kolektivní  herečka  soůhra. Herči nezakla dají  svoů 
hrů na so love m extemporova ní , ale na disčiplinovane  soůhr e, ktera  vz dý sloůz í  insčenači jako čelků. I 
kdýz  v ůplýnůlý čh letečh výrostla v divadle r ada skůteč ný čh herečký čh osobností , č i dokonče hve zd,  
je to pra ve  společ na  energie a kolektivní  důčh, ktere  sem pr itahůjí  diva ký. Ti, jak se v prů be hů let 
ůka zalo, sem nečhodí  jen na hve zdý č i na titůlý, ale na  „Divadlo v Dloůhe “.  Abý divadlo ůdrz elo sta le  
tvů rč í  nape tí , můsí  se neůsta le obohačovat nový mi podne tý, proto dopln ůjeme soůbor o mlade  č lený 
herečke ho soůborů a spolůpračůjeme s okrůhem ůme lečký spr í zne ný čh hostů  – rez ise rů , vý tvarní ků , 
hůdební ků  i herčů . Prostor poskýtůjeme take  zač í nají čí m talentů m. 
 
Končepče Divadla v Dloůhe  je v ra mči Prahý ojedine la  a nezastůpitelna  svý m zame r ení m na de ti a 
mla dez  vč etne  zame r ení  na mla dez  v půberte  a kolem ní . Š toůto ve kovoů kategorií  diva ků  se obtí z ne  
komůnikůje. Divadlů v Dloůhe  se i s te mito diva ký podar ilo nají t společ noů r eč  a oslovit je.  Velikostí  
hledis te  i jevis te  je nas e divadlo pr edůrč eno pro vý pravne  prodůkče s velký m obsazení m a z ivoů 
hůdboů. V tomto smýslů je Divadlo v Dloůhe  jedine  velke  praz ske  č inoherní  divadlo soůstavne  se za-
me r ůjí čí  na de tske ho diva ka. Špolůpračůjeme s mnoz ství m mater ský čh,  za kladní čh, str ední čh a od-
borný čh s kol z čele  Prahý a z blí zke ho okolí , pro ktere  organizůjeme dopolední  pr edstavení . Pro rodi-
ný s de tmi hrajeme o ví kendečh a sva tčí čh.  Pod hlavič koů nas eho divadla fůngůje take  Klůb mladý čh 
diva ků . KMD je svý m pů sobení m na mla dez  v oblasti estetičke ho rozvoje osobnosti a ůtva r ení  vlast-
ní čh hodnotový čh orientačí  prostr edničtví m kvalitní ho profesiona lní ho divadelní ho ůme ní , nezastů-
pitelný .  
 
Kaz doroč ne  por a da me festival Dí te  v Dloůhe . Festival nabí zí  de tský m diva ků m nejleps í  pr edstavení  
pro de ti a mla dez , ktera  vznikla v mimopraz ský čh divadlečh.  Drůhý m festivalem, který  por a da me, je 
Divadelní  pr ehlí dka pro nejna roč ne js í  diva ký 13+.  Tento festival znovů potvrdil, z e nejna roč ne js í  di-
va či (teenager i) si do Dloůhe  nas li čestů a znovů a znovů se k na m s dů ve roů vračejí .  
 
Hlavní m pilí r em nas í  končepče jsoů insčenače na velke  sče ne . Krome  te to ů str ední  č innosti realizůje-
me dramatůrgičkoů linii Kra tka  Dloůha  a nove  linii ŠT[ ART]. Jedna  se o komorní  pr edstavení  v ka-
va rne  s niz s í m poč tem reprí z. Cí lem je objevit dosůd nehrane  textý a da t pr í lez itost mladý m tvů rčů m 
– absolventů m č i stůdentů m divadelní čh s kol.  
 
Šoůč a stí  nas í  č innosti je take  export a import divadelní  tvorbý: pr estoz e je ja drem nas í  č innosti vlast-
ní  tvorba, čí lene  a sýstematičký se snaz í me pr edstavovat praz ský m diva ků m to nejleps í  
z mimopraz ske  divadelní  tvorbý.  Praz skoů divadelní  sče nů reprezentůjeme na nejvý znamne js í čh 
tůzemský čh festivalečh a hostůjeme i v zahranič í . 
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UMĚLECKÉ VEDENÍ  

PhDr. Štěpán Otčenášek  / dramaturg, člen uměleckého vedení / zástupce ředitelky  

Jako divadelní  dramatůrg spolůpračůje jiz  tr ičet let se svoů z enoů, rez ise rkoů Hanoů Bůres ovoů, s 
ní z  společ ne  pr ipravil ví če nez  č týr ičet insčenačí . Vedle r adý divadelní čh ů prav se aůtorský podí lel 
na sče na r í čh k insčenačí m Le tavý  le kar , Koůzelný  vrčh, Obrazý z Frančoůzske  revolůče, Mas kara da 
č ili Fantom Operý, Tr i můs ketý r i, Oblomov. 

Absolvoval divadelní  ve dů a č es tinů na FF UK, 1984 zí skal doktora t filozofie. V 80. letečh pračoval 
jako odborný  pračovní k v Divadelní m ů stavů a v Kabinetů pro stůdiům č eske ho divadla C ŠAV. Od 
roků 1990 býl dvačet let redaktorem (2005-09 s e fredaktor) teatrologičke ho č tvrtletní ků Divadelní  
revůe. V letečh 1992–95 pů sobil jako dramatůrg v Divadle Labýrint. Od roků 1996 je dramatůrgem a 
ůme lečký m vedoůčí m Divadla v Dloůhe . Pedagogičký pů sobil na DAMU. 

Hana Burešová / režisérka, členka uměleckého vedení 

Dosůd nastůdovala 70 divadelní čh insčenačí  a 5 rozhlasový čh adaptačí  divadelní čh her. Tr ikra t zí s-
kala Cenů Alfre da Radoka za nejleps í  insčenači roků (Don Jůan a Faůst - 1993, Šmrt Pavla I. - 2008, 
Polední  ů de l - 2012).   

Pro rez ijní  tvorbů Haný Bůres ove  je pr í znač na  s iroka  z a nrova  a stýlova  pestrost. Její  divadelne  in-
venč ní  rez ie se význač ůjí  velký m čitem pro stýl, sčhopností  sde lit obsah hrý nezame nitelnoů formoů, 
jez  pr í sne  výčha zí  z poetiký pr edlohý.  Od roků 1996 je ůme lečkoů vedoůčí  Divadla v Dloůhe . Uč í  na 
Divadelní  fakůlte  praz ske  AMU. Pohostinský pračovala i v dals í čh divadlečh (Na rodní  divadlo, Diva-
dlo na Vinohradečh, Divadlo Na za bradlí , C inoherní  stůdio U stí  nad Labem, Divadlo Ungelt, Viola, Di-
vadlo Důbrovní k, Me stske  divadlo Brno). Absolvovala č inoherní  rez ii na praz ske  DAMU. 

Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský / režiséři, členové uměleckého vedení 

Rez ijní  tandem ŠKUTR tvor í  rez ise r i Martin Kůkůč ka. Insčenače ŠKUTRů se pr edstavilý na mnoha 
prestiz ní čh festivalečh v Evrope  a Asii. Napr . na festivalů Fringe ve skotske m Edinbůrghů absolvova-
la jejičh insčenače Plač ký 22 reprí z a býla nominova na na Total Theatre Award. Aůtorske  insčenače 
ŠKUTRů kombinůjí  taneč, pohýb, akrobačii, loůtký, projekče, lightdesign, text a zvůk a dalý bý se jed-
ní m slovem označ it za můltiz a nrove  č i čross-over.  

Krome  volne  aůtorske  tvorbý se Martin Kůkůč ka a Lůka s  Trpis ovský  take  ve nůjí  rez ii operý, taneč -
ní čh insčenačí , č inohrý, čirkůsů a dals í čh divadelní čh z a nrů  na pr ední čh č eský čh sče na čh a v zahrani-
č í . Za svoů tvorbů zí skali mnoho čen, z ničhz  jsoů nejvý znamne js í  Grand Prix na Mezina rodní m festi-
valů stůdentske ho divadla FIŠT v Be lehrade  2007 a Cena diva ků  tamte z  2007 a 2008, Cena Divadel-
ní čh novin 2015 za nejleps í  taneč ní  insčenači roků (Walls and Handbags), Cena Evalda Ščhorma a 
Cena Josefa Hla vký. Tr ikra t po sobe  býli nominova ni na talent roků Cený Alfre da Radoka a v roče 
2010 za insčenači La Půtýka na insčenači roků Cený Alfre da Radoka. V roče 2015 býli nominova ni na 
Cenů Divadelní čh novin ve 4 kategorií čh – č inohra, alternativní  divadlo, hůdební  divadlo, taneč ní  di-
vadlo. V roče 2016 pak v kategorii č inohra a hůdební  divadlo. 
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UMĚLECKÝ SOUBOR 
HERCI—ZAMĚSTNANCI A STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI 

ČENĚK KOLIÁŠ MIROSLAV HANUŠ 

MICHAELA DOLEŽALOVÁ 

KLÁRA SEDLÁČKOVÁ-OLTOVÁ 

IVANA LOKAJOVÁ MAGDALÉNA ZIMOVÁ 

MILAN POTOČEK JAN MEDUNA 

MARTIN MATEJKA 

MARTIN VELIKÝ JAROSLAVA POKORNÁ 

HELENA DVOŘÁKOVÁ 
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UMĚLECKÝ SOUBOR 
HERCI—ZAMĚSTNANCI A STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI 

EVA HACUROVÁ MIROSLAV TÁBORSKÝ 

TOMÁŠ TUREK PAVEL TESAŘ 

MARIE TURKOVÁ PETER VARGA 

LENKA VELIKÁ 

JAN VONDRÁČEK 

JIŘÍ WOHANKA VLASTIMIL ZAVŘEL 

MARIE POULOVÁ 

PAVEL NEŠKUDLA 
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HOSTUJÍCÍ UMĚLCI 

Herci a herecké výpomoci včetně dětských rolí a alternací: 

Toma s  Borů vka, Šamůel Bůdiman,  Jaroslav Brabeč, Jan Bůble,  Filip Cí l, Pavel Conk, Toma s  Dianis ka,  

Daniel Deůtsčha, Ondr ej Eremia s ,  Petr Felčman,  Meda Folprečhtova , Martina Fialova ,  Kla ra Franti-

s a kova , Toma s  Ječh, Petr Jenis ta, Kater ina Jirč í kova , Martin Kočoůrek, Miloslav Kopeč ný  , Zůzana Ko-

lomazní kova , Veronika Lazorč a kova , Pavel Lipta k, Ivana Lokajova  , Toma s   Makovský  , , Halina Nič o-

va , Igor Orozovič ,  Malví na Pačhlova , Denisa Pfaůserova , Jaroslava Pokorna  , Toma s   Rejholeč, Marti-

na Šimonova  , Pavel Tesar , Lůčie Trmí kova , Jakůb Tvrdí k, , Jarmila Vlč kova , Vojte čh Vondra č ek, Peter 

Varga, Jir í  Wohanka, Vlastimil Zavr el, Karel Zima, Arnos t Goldflam,  Marek Ne meč, Kater ina Kas paro-

va , Mikůla s  Pr evra til, Viktorie Toma s kova , Robert Miklůs , Miroslav Ta borský ,  Raček  Krýs tof,  Toma -

s ek Frantis ek, Mičhal Istení k, , Jůlie Šoůč kova ,  Frantis ek Šoůč ek, Janatkova  Barbora,  Kamení kova  

Anna, Medůna Jaromí r, Pernetova  Lůčie,  Tičha -Š palkova  Petra.  

 

Další umělci (jedná se o režiséry, choreografy, scénické a kostýmní výtvarníky, 
dramaturgy, a další tvůrce): 

Hanůs  Miroslav, Nebeský  Jan,, Fisčherova  Hana, Wiesner Filip, Ade la Las tovkova  Štodolova , Kopečký  

Jakůb, Hanůs ova  Jana, Kala b Petr, Marek David, Markova  Karola, Potoč ek Milan, Veliký  Martin, Zimo-

va  Magdalena, Šýčhra Petr, C erný  Lůka s , C erna  Adriana, Ridos ko Pavel, C erný  Martin, Br ezina Ales , 

Rýba kova  Šimona, Vondra č ek Jan, Janda č kova  Kater ina, Jůstýčhova  Eva, Winski Tomasz, Z iz ka Domi-

nik, Kala b Petr. 

Petra Š palkova  v insčenači E lektra 
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EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI 

Jedná se o pracovníky, zaměstnané formou dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení 

práce a na základě dalších smluv. 

 

Dohodý o pračovní  č innosti: 

Uvade č ký, hasič i, na pove da, sekretaria t, pokladní / pr edprodej vstůpenek 

 

Dohodý o provedení  pra če na jednora zove  č innosti:  

R í zení  aůtomobilů na za jezdečh,  pohýbova  prů prava ůme lečke ho soůborů,  vý pomoči na festivalů,  

premie ra čh a dernie ra čh,  ve vra tniči, tečhniče,  sekretaria tů, maske rne ,  pr i pr edstavení   a 

v prodůkči, vý roba parůk,  jednora zový  ů klid, spra včovska  č innost a za sobova ní  na rekreač ní m str e-

disků, s ití  kostý mů , oprava hůdební čh na strojů . 

 

Jine  smloůvý:  

Maske rký,  zvůkar i,  ů č etní ,  vý tvarní k,  garderoba,  pra vní  slůz bý,  sekretaria t, bezpeč nostní  tečhnik,  

revizní  tečhnik,  elektroů drz ba. 
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Sofoklés 

ÉLEKTRA 

Režie a překlad Hana Burešová 
Scéna Martin Černý  / Kostýmy Hana Fischerová  / Hudba Aleš Březina    
Premie ra 22. br ezna 2018, poč et reprí z  k 31. 12. 2018: 20 
 
Hrají:  Eva Hačůrova , Marie Poůlova , Pavel Nes kůdla, Magdalena Zimova , Jan Vondra č ek, Petra Š pal-
kova , Jan Medůna, Kla ra Šedla č kova -Oltova  a Marie Tůrkova . 
 

Lidske  va s ne  a čitý se po staletí  neme ní , ůrč ite  č iný vs ak v rů zný čh doba čh zí ska vají  tů kladne , tů za -
porne  zname nko. Š posůnem na boz ensko-etičký čh hodnot za dva a pů l tisí če let od sve ho vzniků 
Šofoklovo drama provokůje sta le palč ivý mi ota zkami, zda je moz ne  na silí m ůkonč it na silí  a nastolit 
spravedlivý  r a d, zda pomsta, býť sebeví č opra vne na , mů z e vskůtků pr ine st oč istů a omlůvit i matko-
vraz dů.  
 
Z recenzí: 

Nestala se z Dlouhé nepozorovaně skromná česká obdoba Royal Shakespeare Company – toho divadla, z 
něhož vycházejí do anglosaského světa, i do světa kultury masové (i ta Hra o trůny!), herci nezaměnitel-
né dikce, ano zvláště té nezaměnitelné přirozené vznešenosti?          Martin C. Půtna, Divadelní  noviný 
 
Zhruba osmdesátiminutové představení je skvělým návratem k divadelním kořenům.   

 Magdalena C ečhovska , Magazí n.aktůa lne .čz 
 
Tato inscenace vynáší z hlubin dávných věků hodnoty, jichž dnešní divadlo nemá nazbyt,  a volá ke spo-
lupráci i diváka ochotného  podstoupit stejně náročnou cestu,  jakou zvolila inscenace, k sobě a svému 
světu.                                                                                                                                       Jan Cí sar , Lidove   noviný 
  

PREMIÉRY ROKU 2018 

Nominače na Cenů Divadelní čh novin za rez ii 
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SEN V ČERVENÉM DOMĚ 
Režie SKUTR 
Scéna Jakub Kopecký  / Kostýmy Simona Rybáková  / Hudba Jan Vondráček    
První  ůvedení  8. č ervna 2018,  premie ra 11. za r í  2018, poč et reprí z  k 31. 12. 2018: 10 
 
Účinkují: Ondr ej Rýčhlý , Jan Medůna, Pavel Nes kůdla, Marie Poůlova , Kla ra Šedla č kova -
Oltova , Toma s  Tůrek, Jan Vondra č ek a Magdalena Zimova   
 
Aůtorska  insčenače tandemů ŠKUTR inspirovana  litera rní mi textý, filmý i hůdboů, a pr edevs í m vzpo-
mí nkami a za z itký vs ečh zů č astne ný čh.  
 
Z recenzí: 
 
Vizuálně propracovaná podívaná s úchvatnou scénou Jakuba Kopeckého i kostýmy Simony Rybákové 
vyvolává takřka surrealistické obrazy. Zaujatým hereckým výkonům nechybí naléhavost, upřímnost ani 
cit pro gradaci.                                  Šas a Hrbotičký , Aktůalne .čz 

 
Tento dadaistický karneval nenabízí žádné odpovědi na to, co bude po smrti, ani nekritizuje nespravedl-
nost života. Bere vše tak, jak to je a umí se radovat i z maličkostí. Ze zvuku hang drumu, houslí a trub-
ky. Sen v červeném domě je milou podívanou, opravdu snovou. A na rozdíl od inscenace AnderSen, kte-
rou vytvořili loni v Divadle Na zábradlí také na základě autentických vzpomínek herců, se z tohoto snu 
nebudete chtít probudit. 

  Šon a Hanůs ova , kůltůrio.čz   

PREMIÉRY ROKU 2018 PREMIÉRY ROKU 2018 
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Václav Havel 

DOPISY OLZE 
Dramatizace a režie SKUTR 
Scéna Jakub Kopecký / Kostýmy Simona Rybáková / Hudba Petr Kaláb 
Premie ra 17. listopadů 2018, poč et reprí z k 31. 12. 2018:  5 

Účinkují: Martin Matejka, Marie Tůrkova , Eva Hačůrova , Marie Poůlova , Pavel Nes kůdla, Kla ra Šed-
la č kova -Oltova , Toma s  Tůrek, Jan Vondra č ek, Magdalena Zimova   
 
První  sče ničke  ůvedení  dopisů  Va člava Havla z ve zení  z let 1979 - 1983 v pr edveč er kůlate ho vý roč í  
Šametove  revolůče a jako pr ipomenůtí  č love ka, který  vstoůpil nejen do sve tový čh de jin, ale i do na-
s ičh z ivotů  a srdčí .  
 
Z recenzí: 
 
„Jemně ironický, ale především láskyplný hold našemu prvnímu polistopadovému prezidentovi“ 

Jana Mačhalička , Lidove  noviný 

  

„Obrazově strhující představení, které nabízí hned několik možností uchopení“     Jindr ičh Go th, Dení k N 

 

Hra měla premiéru symbolicky 17. listopadu v Divadle v Dlouhé a patří bezesporu k tomu nejlepšímu, co 

lze momentálně v českých divadlech vidět.                                    Jan H. Vitvar, Respekt 

PREMIÉRY ROKU 2018 
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Stéphane Bouquet & François-Xavier Rouyer 

GHOST PROTOCOL 
Překlad a režie Linda Dušková    
Dramatůrgie Lůka s  C erný   / Vý prava Adriana C erna   / Hůdba Jan Vondra č ek  
Premie ra 9. ledna 2018, dernie ra  31. kve tna 2018 

Poč et reprí z: 8 

U č inkůjí  Miroslav Hanůs , Toma s  Tůrek a Pavel Nes kůdla  

Výbaven čhýtrý mi hodinkami, č ipový m na ramkem, inteligentní m trič kem, kaz dý  z na s mů z e bý t defi-
nova n seznamem č í sel nebo svojí  pozičí  v ra mči ůrč itý čh soůr adnič. C í sla jsoů č í m da l pr esne js í , osa-
mostatn ůjí  se a sta vají  se hmatatelný mi. Mů z oů existovat i sama o sobe , neza visle na na s? Šoůč asna  
frančoůzska  hra Ghost Protočol zpračova va  te ma sledova ní  te l, hranič a identit. 

 

Z recenzí: 

Třicetiminutový monolog v číslech se díky propracovanému režijně-dramaturgickému vedení a výbor-
nému hereckému výkonu stává dramatickou životní „kovbojkou“, u které divák neztratí pozornost ani 
na chvíli a vychutná si každou z replik. Hanuš svým jímavým výstupem předkládá k zamyšlení téma de-
tailního sledování a měření neměřitelnosti života (a možná nejen toho).    

Elis ka Ševeldova , Dive dove  na blogů 

 

PREMIÉRY ROKU 2018 
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Roland Schimmelpfenning 

ČTYŘI SVĚTOVÉ STRANY 
Režie a dramaturgie: Kasha Jandáčková 

Vý prava: Eva Jůstičhova  / Video: Tomasz Winski, Dominik Z iz ka 

Premie ra 15. za r í  2018 

Poč et reprí z k 31. 12. 2018: 6 

U č inkůjí  Marie Poůlova , Anna Kamení kova , Pavel Nes kůdla a Martin Veliký  

„Tý jsi Medů za, r í ka  jí  - a ja  jsem Perseůs. Chte l býčh te  lí bat, r í ka  jí  a ona r í ka  - no teda, ůpr í mne : ja  ůz  
ne koho ma m.“ Hra soůč asne ho ne mečke ho dramatika Rolanda Ščhimmelpfenniga s na zvem C týr i 
sve tove  straný, výpra ví  fragmentý osůdů  č týr  postav, ktere  se v  jeden več er neč ekane  propojí . 
 

Z recenzí: 

Příjemné překvapení v rámci projektu Krátká Dlouhá. Kashe Jandáčkové se povedla stavba a gradace 
inscenace na výbornou, skvělá je i práce s videem. Postupně rozplétající se děj je umocněn rozvíjejícím se 
představením od scénického čtení po skutečnou jevištní interakci.             Šon a Hanůs ova , Kůltůrio 

 

Čtyři světové strany jsou v Dlouhé myšlenkově přínosným, zvládnutým pokusem, jak zinscenovat Schim-
melpfennigův pozoruhodný text, jehož síla a originální půvab hned tak nezevšední. Je dobře, že oblíbená 
pražská scéna vedle své hlavní dramaturgické linie věnuje prostor také progresivním projektům. 

Šas a Hrbotičký , Aktůa lne .čz 

PREMIÉRY ROKU 2018 
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DÁLE NA REPERTOÁRU 

 

Ludvík Aškenazy-Jan Borna—JAK JSEM SE ZTRATIL 

rez ie Jan Borna 

premie ra 26. ů nora 2000 

poč et reprí z 516 

  

 

J. Borgeson, A. Long, D. Singer 

SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA  

VE 120 MINUTÁCH  

rez ie Jan Borna 

premie ra 29. 11. 2008 

poč et reprí z 272 

 

 

J. Borna, I. Smejkalová, M. Hanuš a kolektiv 

KABARET KAINAR—KAINAR 

rež ie Jan Borna a Miroslav Hanus  

premie ra 24. 11. 2012 

poč et reprí ž 121 

 

 

Alena Kastnerová, Jan Borna 

O LÍNÉ BABIČCE 

rež ie Jan Borna a Miroslav Hanus  

premie ra 23. listopadu 2013 

poč et reprí ž 129 

 

 

William Shakespeare 

MNOHO POVYKU PRO NIC 

Rež ie Hana Bures ova  

Premie ra 5. dubna 2014 

poč et reprí ž 70 

 

 

Bohumil Hrabal  / Miroslav Hanuš 

407 gramů z Bohumila Hrabala 

Rež ie Jan Borna a Miroslav Hanus  

Premie ra 29. listopadu 2014 

poč et reprí ž 59 

PRVNÍ UVEDENÍ 

PRVNÍ UVEDENÍ 

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ 

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ 

PRVNÍ UVEDENÍ 

PRVNÍ UVEDENÍ 

PRVNÍ UVEDENÍ 
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Ladislav Klíma 

LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE 

Rež ie Hana Bures ova  

Premie ra 21. 3. 2015 

Poč et reprí ž 50 

 

 

Ivan Alexandrovič Gončarov 

OBLOMOV 

Rez ie Hana Bůres ova  

Premie ra 16. br ezna 2016 

Poč et reprí z 42 

 

 

Bertolt Brecht 

HOVORY NA ÚTĚKU 

Rez ie Jan Borna a Miroslav Hanůs  

Premie ra 3. prosinče 2016 

Poč et reprí z 34 

 

 

Alois Jirásek 

LUCERNA 

Rez ie Hana Bůres ova  

Premie ra 17. br ezna 2017 

Poč et reprí z 38 

 

 

RACEK 

Rez ie ŠKUTR 

Premie ra 25. kve tna 2017 

Poč et reprí z 20 

 

 

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13A3/4 

Rez ie Miroslav Hanůs  

Premie ra 8. listopadů 2017 

Poč et reprí z 39 

DÁLE NA REPERTOÁRU 

PRVNÍ UVEDENÍ 

RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ 

RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ 
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DERNIÉRY ROKU 2018 

 

Henrik Ibsen 

HEDA GABLEROVÁ 

Rez ie Jan Nebeský  

Premie ra 21. kve tna 2016 

Dernie ra 1. ů nora 2018 

Poč et reprí z 20 

 

J. Vodňanský, P. Skoumal, J. Borna 

S ÚSMĚVY IDIOTŮ 

Rež ie Jan Borna a Miroslav Hanus  

Premie ra 19. 11. 2015 

Dernie ra 23. 11. 2018 

Poč et reprí ž 45 

 

 

Jan Bílý 

DATING V OSMI 

Rež ie Ade la Las tovkova  Stodolova  

Premie ra 14. ledna 2017 

Dernie ra 7. 9. 2018 

Poč et reprí ž 21 

 

 

Viliam Klimáček 

MUŽI SA MINULI 

Rež ie kolektiv 

Premie ra 10. za r í  2017 

Dernie ra 28. 6. 2018 

Poč et reprí ž 10 

 

 

Stéphane Bouquet & François-Xavier Rouyer 

GHOST PROTOCOL 

Rež ie Linda Dus kova  

Premie ra 9. ledna 2018  

Dernie ra 31. kve tna 2018 

Poč et reprí ž 8 
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DERNIÉRY ROKU 2018 

V roce 2018 jsme z důvodu dlouhodobé nemoci v souboru neuváděli inscenaci Polední úděl, 
kterou jsme naposledy uvedli v prosinci 2017. Tato repríza byla tedy neoficiální a nepláno-
vanou derniérou. 

 

Paul Claudel 

POLEDNÍ ÚDĚL 

rež ie Hana Bures ova  

premie ra 12. dubna 2011 

Dernie ra 9. 12. 2017, poč et reprí ž 68 

 

Cena Alfréda Radoka za inscenaci roku, ženský herecký výkon (Helena Dvořáková) a scénografii. In-
scenace roku 2011 v anketě  Divadelních novin. Cena Thalie pro Helenu Dvořákovou 

 

S insčenačí  se rožlouč í me promí ta ní m ža žnamu v lednu 2019. 

 

 

Ze stejného důvodu jsme od roku 2017 nereprízovali inscenaci  VIKTOR ANEB DÍTKA U MOCI 

Insčenači obnoví me použe pro poslední  uvedení  a dernie ru v u noru 2019. 

 

 

ČESKÁ PREMIÉRA 
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V DIVADELNÍ KAVÁRNĚ 

Jan Otč ena s ek 

ROMEO, JULIE A TMA 

Dramatizače a rez ie: Hana Bůres ova  

Dramatizače a dramatůrgie: Š te pa n Otč ena s ek 

Premie ra v lednů 2019 

Insčenače pro str edos kola ký a dospe le  diva ký 

 

Maria Wojtýszko 

NEBE—PEKLO 

Pr eklad a rez ie: Jakůb Krofta 

Premie ra v důbnů 2019 

Insčenače pro de ti od 8 let, rodinne  pr edstavení , velký  sa l 

 

 

INSCENACE REŽISÉRA J. A. PITÍNSKÉHO 

Rez ie: J. A. Pití nský  

Premie ra v listopadů 2019 

Insčenače pro str edos kola ký a dospe le  diva ký, velký  sa l 

 

 

AUTORSKÁ INSCENACE ABOSLVENTA DAMU 

Pr edbe z ný  termí n premie rý: prosineč 2019 

Divadelní  kava rna 

 

SCÉNICKÉ ČTENÍ SLOVENSKÉHO TEXTU 

Rez ie: kolektiv 

Pr edbe z ný  termí n premie rý: kve ten 2019 

Divadelní  kava rna 

 

FESTIVAL 13+ 

10. roč ní k / 6. – 9. ů nora 2019 

 

FESTIVAL DÍTĚ V DLOUHÉ 

21. roč ní k / 15. – 19. kve tna 2019 

 

DLOUHÁ CESTA KE SVOBODĚ 

Po tr ičeti letečh od poklidne ho pr evratů, který  do de jin vstoůpil pod na zvem 

sametova  revolůče, čhčeme pr ipomenoůt ůda losti, ktere  pr evratů pr edčha -

zelý a zamýslet se nad tí m, čo na m nova  epočha pr inesla a pr ina s í .  

 

DRAMATURGICKÝ VÝHLED NA ROK 2019 

NA VELKÉ SCÉNĚ 

FESTIVALY 

DALŠÍ AKCE 



19 

 

ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ  

 

 

V tomto nejvýznamnějším tuzemském odborném divadelním hodnocení jsme získali řadu hla-
sů ve všech kategoriích.  V kategoriích Inscenace roku a Talent roku jsme získali ocenění nej-
vyšší. 

INSCENACE ROKU 2017—Lucerna 

Lůčerna zí skala nejvýs s í  poč et hlasů  a očene ní  „Insčenače roků“ spolů s dals í mi dve ma insčenačemi: 
Mačbeth—Too můčh blood (divadlo Na za bradlí ) a Dení k zlode je (Divadlo Masopůst). V nominačí čh 
se objevila take  dals í  premie ra roků 2017 Raček v rez ii důa ŠKUTR. 

„Nový pohled nejen na Jiráskovu hru, ale i na důležitá témata jako češství se všemi klady i zápory, upo-
zornění na nutnost ideálů i nadhledu v titěrných problémech naší malé země, klasika, kde nechybí hu-
mor ani patos. „(Jana Soprová) 
 
„Očistný průvan vane z Dlouhé v poetickém a ironizujícím naladění. Hana Burešová našla rovnováhu 
mezi báchorkovitostí tématu a nevtíravým aktualizačním pohledem na „mytické“ vlastnosti povah nebo 
zakořeněné myšlení hrdých, přitom snadno manipulovatelných našinců“. (Michal Novák) 
„Je řemeslně skvěle udělaná. Není to sice inscenace, která by nějak provokovala či šla proti zažitým in-
scenačním stereotypům, ale přesto se jí daří oprášit tuhle českou klasiku a vzniklo tak něco víc, než jen 
běžný provozní titul“ (Lukáš Dubský) 

 
TALENT ROKU 2017—Eva Hacurová 

„Na jevišti je sebevědomá, výrazná a průbojná, a přesto má v sobě zvláštní pokoru—a navrch k herec-
kým schopnostem obrovské pěvecké nadání“ (Markéta Polochová) 
„...pro osobitou přesnost, s níž plní role určené jí v Divadle v Dlouhé“ (Jakub Škorpil) 
 
V s irs í čh nominačí čh se objevil take   
nový  č len soůborů 
Divadla v Dloůhe   
Pavel Nes kůdla. 
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ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ  

 

DIVADLO ROKU 2017—2. místo 
Divadlem roků se stala Komorní  sče na Are na z Ostravý. Býli jsme tedý nejvý s e hodnočený m praz -
ský m divadlem. 

„Divadlu v Dlouhé se v loňském roce podařilo uvést dva výrazné kusy, které provedením nejen navazují 
na to nejlepší z této scény, ale zároveň ji i posouvají dále. V Lucerně se tým okolo Hany Burešové skvěle 
vyrovnal s Jiráskovým odkazem a dal vzniknout modernímu dílu, které na jednu stranu rozhodně není 
zatěžkané přílišným respektem ke klasice, ale zároveň ani nehrozí zbytečnou parodií. I díky takovému 
nadhledu zde vznikla jedna z nejlepších inscenací loňského roku. V Rackovi pak dala scéna odvážně zce-
la volnou ruku duu SKUTR, aby vytvořilo vlastní pohled na Čechova. Vzniklo náročné, vizuálně nádherné 
a možná trochu kontroverzní představení, které ne každý přijme, ale které v každém divákovi zanechá 
výraznou stopu“. (Tomáš Šťástka) 
 
„Promíchávání divadelnických generací, pohrávání si s  klasiky, divadelní kapela ve stále výtečné formě, 
smysl pro groteskní nadsázku, sebeironii i velké, tragické gesto, je-li na místě. Neznám moc jiných diva-
del, kde dovedou podobný koktejl namíchat stejně silný a navíc i bez toho, aby vám nazítří hrozila koco-
vina“. (Z. A. Tichý) 
 

ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU 
2017 
V s irs í čh nominačí čh se objevilý Eva Hačůrova  za 
roli Kne z ný v insčenači Lůčerna, Marie Poůlova  a 
Kla ra Šedla č kova -Oltova  za role v insčenači Raček 
a Magadalena Zimova  za roli v insčenači Můz i sa 
minůli. 
 

MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU 
2017 
V  s irs í čh nominačí čh se objevili Jan Vondra č ek za 
roli Zají č ka v Lůčerne  a Martin Matejka za roli 
Adriana Molea v insčenači Tajný  dení k Adriana 
Molea ve ve ků 13 a 3/4.  
 

SCÉNOGRAFIE ROKU 2017 
O 6.—14. mí sto se s dals í mi sče nografý de lí  i Ja-
kůb Kopečký  za sče nů k Račkovi a David Marek 
za sče nů k Lůčerne .  
 

HUDBA ROKU 2017 
V  s irs í čh nominačí čh je Petr Kala b za hůdbů k 
Račkovi (rez ie ŠKUTR).  

 
                                                    Foto z inscenace Racek 
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LUCERNA se stala "DIVADLEM ROKU 2017" 
na iDNES.cz  

 

DIVADLA ROKU: Nejlepší byla Lucerna, prskající Vydra příliš nepobavil 

 

Divadelní  rok 2017 pr inesl velke  mnoz ství  výdar ený čh premie r, takz e na sledůjí čí  z ebr í č ek spí s e 
čhva lí  nez  kritizůje. Š pe taosmdesa ti pročentý vla dne rečenzí m Lůčerna v Divadle v Dloůhe . Dve  rů z-
ne  komedie Divadla na Vinohradečh se ůmí stilý v pr ední čh i zadní čh pozičí čh. 

 

Lucerna (český mýtus) 85 % 

„Lůčerna v Dloůhe  se stane jednoů z ůda lostí  sezoný,“ psali jsme v za ve rů rečenze nejnove js í  insčena-
če Jira skový klasiký, ktera  se výdar ila praz ske mů Divadlů v Dloůhe . Co se hodnočení  tý č e, stal se na-
koneč kůs s plný m na zvem „Lůčerna (č eský  mý tůs)“, tí m ů plne  nejleps í m. „ V Dloůhe  to totiz  vzali 
pr esne  pů l na pů l, na jedne  strane  adaptůjí  klasičkoů la tků s čitem, na strane  drůhe  tak č iní  
s veselý m nadhledem, aniz  bý vs ak skloůzli k levne  a nabí zejí čí  se parodii,“ psali jsme da -
le. „(Rez ise rka Hana) Bůres ova  se svý m roký sehraný m ansa mblem pr edevs í m výtvor ila po všech 
stránkách vyvážené divadlo. Poetičký hrava  sče na plna  hve zdič ek, stromů , posůnů  kůlis a hlavne  
nevnůčůjí čí čh se projekčí  balí  Jira sků v kůs do poha dkove ho ha vů a staví  ho te me r  na roven  stars í  
č eske  mýtologii,“ čhva lí  rečenze. 

Na dals í čh mí stečh pomýslne ho z ebr í č ků se s hodnočení m 80% ůmí stilý napr í klad insčenače Vraz da 
kra le Gonzaga (Dejvičke  divadlo), Marýs a (Na rodní  divadlo) Mačbeth - Too Můčh Blood (Divadlo Na 
za bradlí ) nebo komedie Š kola z en, Pohr eb az  zí tra č i Moje mala  ů čhýlka. 

 

 

ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ 

https://www.facebook.com/iDNES.cz/?fref=mentions
https://kultura.zpravy.idnes.cz/lucerna-divadlo-v-dlouhe-recenze-dom-/divadlo.aspx?c=A170512_112710_divadlo_ts
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=155427/148752_0_
https://kultura.zpravy.idnes.cz/vrazda-krale-gonzaga-recenze-did-/divadlo.aspx?c=A171221_112251_divadlo_ts
https://kultura.zpravy.idnes.cz/skola-zen-recenze-0zb-/divadlo.aspx?c=A170505_095425_divadlo_ts
https://kultura.zpravy.idnes.cz/divadla-roku-2017-nejlepsi-a-nejhorsi-divadelni-predstaveni-p3d-/foto.aspx?foto1=TS6b3cb7_011051_05_068592.jpg
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INSCENACE TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE 

VĚKU 13 A 3/4 ZÍSKALA  
HLAVNÍ CENU FESTIVALU  

A TITUL KOMEDIE ROKU NA PARDUBICKÉM 
GRAND FESTIVALU SMÍCHU  

 
Inscenace  Dotkni se vesmíru a pokračuj (Městské divadlo Brno), kterou režíro-
vala kmenová režisérka Divadla v Dlouhé Hana Burešová,  získala cenu za režii. 
 

GRAND Festival smí čhů, por a daný  Vý čhodoč eský m divadlem jiz  od roků 2001, je soůte z ní  pr ehlí d-
koů komedia lní  tvorbý divadel C eske  repůbliký.  Komedie sledůje odborna  porota, ktera  ůde lů-
je Cenů odborne  porotý. Alternativoů odborne  porotý je stůdentska  porota, jez  pr eda va  Cenů stů-
dentske  porotý. Diva či svý m hlasova ní m ůrč ůjí  čenů Komedie diva ků . Šoůč tem vs ečh hlasů  je pak vý-
hodnočeno nejleps í  komedia lní  pr edstavení  a výhla s ena čena Komedie roků. Da le se pr eda va-
jí  očene ní  za nejleps í  z enský  a můz ský  herečký  vý kon. Od roků 2012 je ůde lova na Cena Genia smí -
čhů, kteroů pr ebí ra  vý znamna  osobnost divadla, jez  v poslední čh letečh vý raznoů me roů pr ispe la do 
oblasti komedia lní ho z a nrů.   

 

Naše divadlo získalo na pardubickém festivalu řadu cen již v minulosti—ceny získaly napří-
klad inscenace Lidská tragikomedie, Maškaráda aneb Fantom opery, Dáváme děťátku klystýr 
nebo Naši furianti. Oceněni byli herci Helena Dvořáková, Pavel Tesař nebo Klára Sedláčko-
vá—Oltová. Herec Divadla v Dlouhé Jan Vondráček je jediným laureátem, který získal tuto ce-
nu celkem třikrát. Obdržel ji za výkon v inscenacích Lhář, Souborné dílo Williama Shakespea-
ra ve 120 minutách a Lidská tragikomedie. 

ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ 
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VÝROČNÍ ANKETA PORTÁLU I-DIVADLO 
REDAKČNÍ VOLBA 

 
Ve 14. roč ní ků anketý, ktera  se hodnotitelský ohlí z í  za ůplýnůlý mi dvana čti me sí či v divadlečh v čele  
C eske  repůbliče,  hlasovali nejen diva či, ale i redakče porta lů. Divadlo v Dloůhe  zí skalo dve  nejvýs s í  
očene ní  a ne kolik nominačí  
 

Nejlepší inscenace roku 2017—činohra 

LUCERNA 
 

Jiný umělecký počin roku 2017 

DAVID MAREK  

ZA SCÉNU K INSCENACI  

LUCERNA 
 

 

Další nominace: 

 

 

Nejlepší ženský herecký výkon roku 2017 

Nominova ný býlý Eva Hačůrova  za roli Kne z ný v Lůčerne   a Kla ra Šedla č kova -Oltova  za roli Iriný Ar-
kadinove  v insčenači Raček 

 

Nejlepší inscenace roku 2017—činohra 

Nominova ný býlý take  Hovorý na ů te ků. 

 

Jiný umělecký počin roku 2017 

Nominova ni býli take  Miroslav Hanůs  za textý pí sní  k insčenači Hovorý na ů te ků a Jakůb Kopečký  za 
sče nů k insčenači Raček. 

ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ 
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VÝROČNÍ ANKETA PORTÁLU I-DIVADLO 

HODNOCENÍ UŽIVATELŮ 
 

Výroční komunitní anketa se hodnotitelsky ohlíží za uplynulým rokem v divadlech 

v celé České republice.  Ve 14. ročníku ankety jsme se stali  nejoblíbenějším diva-

dlem roku 2017! 

 

Nejoblíbenější divadlo roku 2017: 1. místo 
Divadlo v Dlouhé se v diváckém hlasování stalo nejoblíbenějším divadlem roku 2017 

Nejlepší inscenace roku 2017: 2. místo 
Na druhém místě se umístila Lucerna v režii Hany Burešové (1. místo v kategorii činohra) 

Hlasý zí skalý take  Hovorý na ů te ků, Tajný  dení k Adriana Molea ve ve ků 13 a ¾ , Raček a Dating v os-

mi. 

ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ 

Na fotografii z inscenace Lucerna (2. místo v kategorii  „inscenace roku“ je první zleva Miroslav 

Hanuš, který získal hlasy za roli vrchního. 
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ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ 

Nejlepší ženský herecký výkon roku 2017 

Hlasý zí skalý Eva Hačůrova  - Mlada  kne z na (Lůčerna), Kla ra Šedla č kova -Oltova  - Irina Arkadinova  a 

Marie Poůlova  - Nina Zareč na  (obe  Raček),  Magdalena Zimova  - Jozef, Růdo, Dz efo, Milos  (Můz i sa 

minůli), Veronika Lazorč a kova  - Hanič ka (Lůčerna) a Eva Hačůrova  (Dating v osmi). 

Nejlepší mužský herecký výkon roku 2017 

V první  desí tče se ůmí stil Martin Matejka - Adrian Mole (Tajný  dení k Adriana Molea ve ve ků 13 a ¾ ), 

hlasý zí skali take  Igor Orozovič  - Mlýna r  (Lůčerna ),  Pavel Nes kůdla - Konstantin Treplev (Raček), 

Jan Vondra č ek - Zají č ek (Lůčerna), Milos  Kopeč ný —Oto (Hovorý na ů te ků). Miroslav Hanůs  zí skal 

hlasý hned za dve  role - Vrčhní  (Lůčerna) a Wintr (Hovorý na ů te ků). 

„Propadák“ roku 2017 

Pe t hlasů  zí skal Raček v rez ii ŠKUTRU. Štejna  insčenače ale zí skala hlasý jako nejleps í  insčenače roků. 

 

 

 

Foto z inscenace Racek, nominované na inscenaci roku i propadák roku. 
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ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ 

NOMINACE PRO LUCERNU V ANKETĚ DIVADEL-
NÍCH NOVIN „INSCENACE ROKU 2017“ 

Jubilejní 25. ročník ankety Divadelních novin o nejlepší inscenaci 
uplynulého roku přinesl několik nominací inscenaci Lucerna.  

Alena Mora vkova , redaktorka, Praha: Alois Jira sek: Lůčerna, rez ie Hana Bůres ova , Divadlo v Dloůhe . 
Insčenače zdar ile pr ibliz ůje hodnotý klasičke ho textů vní ma ní  dnes ní čh diva ků . 

Vojte čh Pola č ek, kůra tor, Praha: A. Jira sek: Lůčerna, rez ie Hana Bůres ova , Divadlo v Dloůhe . Vý klad 
„zapra s ene “ klasiký, který  je z ivý  a pr ekvapive  aktůa lní . 

Bronislav Praz an, půbličista, Praha: Jira skova Lůčerna v Divadle v Dloůhe . Tvů rči insčenače v č ele s 
rez ise rkoů Hanoů Bůres ovoů pr istoůpili k nejč aste ji ůva de ne  č eske  hr e bez pr edsůdků  moderný č i 
„dekonstrůkčí “ postmoderný a výzdvihli její  dramatičke , poetičko-magičke  i jazýkove  kvalitý. Odstůp 
od obvýklý čh sčhe mat, k nimz  Lůčerna sva dí , je ůdrz ova n jemnoů ironií , ktera  se prosazůje v hereč-
ke m stýlů, sče ničký čh postůpečh i sče nografii. Poezie, hůmor i trapnost jsoů jemne  odvaz ova ný v le-
hoůnke  nadsa zče, stýlizači a s ingredienčemi rozlič ný čh vý razový čh prostr edků  – od č erne ho divadla 
az  po loůtkovoů stí nohrů. 

Alena Zemanč í kova , půbličistka, Plzen : Alois Jira sek: Lůčerna, rez ie Hana Bůres ova , Divadlo v Dloů-
he . Insčenače doka z e soůč asne  dosta t tradiči i jemne  a vtipne  aktůalizovat, zejme na ů dvojiče Špra v-
če–Uč itel. Kra sne  pračůje s vý tvarnoů sloz koů a s hůdboů a v herečke m obsazení  nema  slabe  mí sto 
(jen snad nepatr ič ne  v interpretači role vodní ka Ivana Arnos tem Goldflamem). Je to promýs lena , zra-
la  „insčenače roků“.  
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Helena Dvořáková s Pavlem Tesařem získali cenu za audioknihu roku 

Helena Dvor a kova  a Pavel Tesar  za nahra vků č týr  CD Nebojte se klasiky (výdal Radioservis), zí skali 
1. mí sto v soůte z i Aůdiokniha roků 2017 v kategorii "mlůvene  slovo mimo kategorie". Helena Dvo-
r a kova  zí skala za roven  i drůhe  mí sto v kategorii „nejleps í  interpretka“ za knihů Doba z drůhe  růký, 
kteroů výdal Radioservis. 

ÚSPĚCHY A OCENĚNĚNÍ 

NOMINACE NA CENY 
DIVADELNÍCH NOVIN 
PRO HANU BUREŠO-
VOU ZA REŽII INSCE-
NACE ÉLEKTA 

V kategorii č inoherní  divadlo býli 

nominova ni take  Jan Mikůla s ek za 

rez ii insčenače Mý čení  v Divadle 

Na za bradlí  a Jan Klata za rez ii in-

sčenače Ne čo za ne čo v Divadle 

pod Palmovkoů. 

http://www.audiokniharoku.cz/
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DIVÁCKÉ OHLASY 

Dobrý  den, 

moč býčh Va m vs em čhte la pode kovat za 

pr edstavení , na ktere m jsme býli 23.11. 

2018. Pr i ,,Lí ne  babič če" jsem se sma la a pla-

kala za roven . Hůdba, ktera  roztanč ila i diva -

ký. Na dherne  otextovane  pečký! Okoůzlena  

vzdůčholodí  a tí m jak býli nads ení  pr í be hem 

z a či. Ve s kole jsme si pak poví dali a de ti býlý 

plne  dojmů , čitovalý ne ktere  ve tý, dloůho 

jsem od ničh neslýs ela takova  slova ůzna ní . 

Hned býčh jela znova se svý mi de tmi! 

Jes te  jednoů de kůji a pr eji kra sný  adventní  

č as.  

Mirka Urbanova  

Dnes več er Elektra. Neůve r itelne  !!!! Od první  minůtý do poslední . Jste polapení , pohlčení , pla č ete s 
Elektroů, ktera  tů trage dii nehraje, ona ji z ije. A diva či s ní . Pů sobiva  sče na, neodbýtna  zvůkova  kůli-
sa. Velký  za z itek a Velký  dí k. Tereza.  

Videla jsem skoro čelý  repertoa r vč etne  te čh kůsů , čo ůz  se nehrají , dost de l i ne kolikra t. Pro tohle di-
vadlo ma m slabost, herči hrají  s radostí  a skve le, kůlisý, kostý mý, hůdba, dialogý, vs ečhno je perfekt-

ní  :-) Moč ra da se sem vračí m.  

Jako Vozí č ka r  očen ůjí  prvotr í dní  výbavenost divadla v Dloůhe . Me l jsem tů č est bý t pr í tomen na 
pr edstavení  ktera  se jmenovala lidska  tragikomedie . Pr edstavení  mne naprosto pohltilo . Vý borne  
kůlisý jsoů ů z asný  za klad pro hrů . Můsí m zde výzdvihnoůt vs ečhný hlavní  protagonistý . Protoz e na 
te čhto divadelní čh prknečh pr edvedli pr edstavení  hodne  toho nejvýs s í ho a nejč estne js í ho ůzna ní . 
Býlo to az  dehberoůčí . Pan Jan Vondra č ek a jeho hereč tí  kolegove  pr edvedli opravdů výnikají čí  diva-
delní  končert. De kůji vs em kter í  se na pr edstavení  podí lelý . De kůji take  s pič kove  zar í zene mů divadlů 
Ktere  ma  neůve r itelnoů pr a telskoů atnosfe rů . Va z í m si vs ečh herčů  tohoto divadla . Co býčh r ekl k 
samotne mů pr edstavení  ? Jen toto. Maxima lní  spokojenost a býlo to moč kra tke  . V nejhlůbs í  ů čte  
zdraví  Marek Jůras  

Dnes ní  pr edstavení  Male ho Pavlí ka - ŠUPER! C etla jsem siče v rečenzí čh spoůstů čhva lý, ale z e to bů-
de az  takhle dobre , to jsem neč ekala. Je genia lní , jak se va m dar í  bavit vs ečhný bez rozdí lů ve ků. Uz  
čha pů, proč  je tak te z ke  sehnat lí stký. Dí ký, býli jste skve lí ! Martina Švobodova  

LUCERNA - para da a pohlazení , to můsí te vide t!!!! Zas me  mrzelo, z e nema m s seboů kýtků, paní  
Kne z na bý si ji zasloůz ila!!!! Vlastne  býčh můsel výkoůpit čele  kve tina r ství , vs ičhni býli skve lí !!!! A ta 
sče na, čhte lo se mi jí t do lesa hledat tů Lí pů..  Pr emýsl Ira 

Vide la jsem v DvD jenom Račka, čhči ho vide t jes te  aspon  jednoů, ale v programů ůz  není . Je to ra na!  
Maria Maximova  
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DIVÁCKÉ OHLASY 

Dobrý  več er!  

Vč era poč tvrte . Uůůůz asný  Mičhal Istení k. Doůfa me, z e je v por a dků... Vz dýčký ma me za ne j stračh.. 
Škve lí  jsoů vs ičhni herči! (vč erejs í  Š tolč býl nejleps í  :) Ohromne  pr edstavení ! Býli jsme vč era na se-
tka ní  s va mi v divadelní  kava rne .. Býlo to velmi zají mave , zvla s te  pr í be h o tom, jak se tato insčenače 
rodila, jak čelý  tý m pračoval na tomto pr edstavení , jak jste ta bor ili v divadle :)  

A taký va m s radosti pr eda va m obrovský  respekt od nemlůví čí čh č eský růský čh diva ků, mý čh tčhýni 
a tčha na.. Uz ili si vas eho Oblomova! Štejna  reakče jako od vs ečh Růsů , který čh jsem na toto pr edsta-
veni pr ivedla, mlůvičí čh a nemlůví čí čh č eský, z e to býlo neůve r itelne  dobrý , perfektne , z e vs ičhni 
herči jsoů stejne  silný , talentovaní , z e hraji naplno, z e Istení k je nejleps í  Oblomov.. A z e to bůde az  tak 
dobrý , nikdo z ničh neč ekal.  

Tak pe kne  zpračova ni podle mne patr í  do ůč ebnič, a bůde velka  s koda, z e za ne jakoů dobů pr ijde 
dernie ra, a ůz  nikdo tak vý jimeč ne ho Oblomova neůvidí ... Proto si mýslí m, z e býste me li ůde lat video-
za znam teto insčenače.  

Takz e, mý va m jes te  jednoů moč de kůjeme!  

Poč tvrte  jsme si vč era Oblomova ůz ili. A moč se te s í me na vas i dals í  tvorbů. Uvidí me se na zkoůs če 
naz ivo v lednů :) a slibůjeme, z e tentokra t tleskat na zkoůs če nebůdeme :)  

De kůjeme!  

Ivanovi Ellý a Alex  

P.Š.  
Prosí m va s, č i to býl tak genia lní  na pad s pols ta r kem na br is e Oblomova, který  mů Š tolč čhče odebrat, 
ale Oblomov mů to nedovolí ? :)  

Foto ze setkání s tvůrci před reprízou Oblomova. Zleva Michal Isteník, Hana Burešová a Štěpán Otčenášek 


