VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2018

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 Štěpánem 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 festivalu 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 domácího souboru. Čtyřicet čtyři procent diváků tvořily děti a mládež.
Také pro rok 2019 máme naplánovány tři velké premiéry, dvě premiéry v režimu Krátká Dlouhá, projekt 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
Tvůrčí divadelní kolektiv, který stojí za reditelkoů Danieloů Šalkovoů, ma za seboů víče nez dvaadvačetilete působení v Divadle Dloůhe, kde potvrdil svoů sčhopnost a potenči divadelní tvorbý akčeptovane jak odbornoů verejností, tak zajmem siroke divačke obče.
V roče 2016 probehlo výberove rízení, na zaklade ktereho býla stavajíčí reditelka potvrzena ve fůnkči
na dalsíčh sest let. Bůdeme tedý pokračovat v rozvíjení ůmelečke končepče, ktera stala v roče 1996 ů
zrodů Divadla v Dloůhe. Tato končepče se ůkazala po vsečh strankačh nosnoů – divačký pritazlivoů a
ůmelečký inspirativní, spojůjíčí zabavnost s mýslenkovoů naročností. Moznosti, ktere skýta zdaleka
nejsoů výčerpaný. Zakladem teto končepče je zanrova a stýlova pestrost insčenační tvorbý, ůrčene
pro nejrůznejsí vekove kategorie divaků.
Divadlo v Dloůhe ve spektrů českýčh divadel výmezilo jako divadlo, ktere prekračůje činohrů smerem k alternativnímů, hůdebnímů, loůtkovemů či kabaretnímů zanrů. Dalsím spečifičkým rýsem Divadla v Dloůhe je kontaktnost jeho predstavení a kolektivní herečka soůhra. Herči nezakladají svoů
hrů na solovem extemporovaní, ale na disčiplinovane soůhre, ktera vzdý sloůzí insčenači jako čelků. I
kdýz v ůplýnůlýčh letečh výrostla v divadle rada skůtečnýčh herečkýčh osobností, či dokonče hvezd,
je to prave společna energie a kolektivní důčh, ktere sem pritahůjí divaký. Ti, jak se v průbehů let
ůkazalo, sem nečhodí jen na hvezdý či na titůlý, ale na „Divadlo v Dloůhe“. Abý divadlo ůdrzelo stale
tvůrčí napetí, můsí se neůstale obohačovat novými podnetý, proto doplnůjeme soůbor o mlade člený
herečkeho soůborů a spolůpračůjeme s okrůhem ůmelečký spríznenýčh hostů – reziserů, výtvarníků,
hůdebníků i herčů. Prostor poskýtůjeme take začínajíčím talentům.
Končepče Divadla v Dloůhe je v ramči Prahý ojedinela a nezastůpitelna svým zamerením na deti a
mladez včetne zamerení na mladez v půberte a kolem ní. Š toůto vekovoů kategorií divaků se obtízne
komůnikůje. Divadlů v Dloůhe se i s temito divaký podarilo najít společnoů reč a oslovit je. Velikostí
hlediste i jeviste je nase divadlo predůrčeno pro výpravne prodůkče s velkým obsazením a zivoů
hůdboů. V tomto smýslů je Divadlo v Dloůhe jedine velke prazske činoherní divadlo soůstavne se zamerůjíčí na detskeho divaka. Špolůpračůjeme s mnozstvím materskýčh, zakladníčh, stredníčh a odbornýčh skol z čele Prahý a z blízkeho okolí, pro ktere organizůjeme dopolední predstavení. Pro rodiný s detmi hrajeme o víkendečh a svatčíčh. Pod hlavičkoů naseho divadla fůngůje take Klůb mladýčh
divaků. KMD je svým působením na mladez v oblasti estetičkeho rozvoje osobnosti a ůtvarení vlastníčh hodnotovýčh orientačí prostredničtvím kvalitního profesionalního divadelního ůmení, nezastůpitelný.
Kazdoročne poradame festival Díte v Dloůhe. Festival nabízí detským divakům nejlepsí predstavení
pro deti a mladez, ktera vznikla v mimoprazskýčh divadlečh. Drůhým festivalem, který poradame, je
Divadelní prehlídka pro nejnaročnejsí divaký 13+. Tento festival znovů potvrdil, ze nejnaročnejsí divači (teenageri) si do Dloůhe nasli čestů a znovů a znovů se k nam s důveroů vračejí.
Hlavním pilírem nasí končepče jsoů insčenače na velke sčene. Krome teto ůstrední činnosti realizůjeme dramatůrgičkoů linii Kratka Dloůha a nove linii ŠT[ ART]. Jedna se o komorní predstavení v kavarne s nizsím počtem repríz. Cílem je objevit dosůd nehrane textý a dat prílezitost mladým tvůrčům
– absolventům či stůdentům divadelníčh skol.
Šoůčastí nasí činnosti je take export a import divadelní tvorbý: prestoze je jadrem nasí činnosti vlastní tvorba, čílene a sýstematičký se snazíme predstavovat prazským divakům to nejlepsí
z mimoprazske divadelní tvorbý. Prazskoů divadelní sčenů reprezentůjeme na nejvýznamnejsíčh
tůzemskýčh festivalečh a hostůjeme i v zahraničí.
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UMĚLECKÉ VEDENÍ
PhDr. Štěpán Otčenášek / dramaturg, člen uměleckého vedení / zástupce ředitelky
Jako divadelní dramatůrg spolůpračůje jiz tričet let se svoů zenoů, reziserkoů Hanoů Bůresovoů, s
níz společne pripravil víče nez čtýričet insčenačí. Vedle radý divadelníčh ůprav se aůtorský podílel
na sčenaríčh k insčenačím Letavý lekar, Koůzelný vrčh, Obrazý z Frančoůzske revolůče, Maskarada
čili Fantom Operý, Tri můsketýri, Oblomov.
Absolvoval divadelní vedů a čestinů na FF UK, 1984 získal doktorat filozofie. V 80. letečh pračoval
jako odborný pračovník v Divadelním ůstavů a v Kabinetů pro stůdiům českeho divadla CŠAV. Od
roků 1990 býl dvačet let redaktorem (2005-09 sefredaktor) teatrologičkeho čtvrtletníků Divadelní
revůe. V letečh 1992–95 působil jako dramatůrg v Divadle Labýrint. Od roků 1996 je dramatůrgem a
ůmelečkým vedoůčím Divadla v Dloůhe. Pedagogičký působil na DAMU.
Hana Burešová / režisérka, členka uměleckého vedení
Dosůd nastůdovala 70 divadelníčh insčenačí a 5 rozhlasovýčh adaptačí divadelníčh her. Trikrat získala Cenů Alfreda Radoka za nejlepsí insčenači roků (Don Jůan a Faůst - 1993, Šmrt Pavla I. - 2008,
Polední ůdel - 2012).
Pro rezijní tvorbů Haný Bůresove je príznačna siroka zanrova a stýlova pestrost. Její divadelne invenční rezie se význačůjí velkým čitem pro stýl, sčhopností sdelit obsah hrý nezamenitelnoů formoů,
jez prísne výčhazí z poetiký predlohý. Od roků 1996 je ůmelečkoů vedoůčí Divadla v Dloůhe. Učí na
Divadelní fakůlte prazske AMU. Pohostinský pračovala i v dalsíčh divadlečh (Narodní divadlo, Divadlo na Vinohradečh, Divadlo Na zabradlí, Cinoherní stůdio Ustí nad Labem, Divadlo Ungelt, Viola, Divadlo Důbrovník, Mestske divadlo Brno). Absolvovala činoherní rezii na prazske DAMU.
Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský / režiséři, členové uměleckého vedení
Rezijní tandem ŠKUTR tvorí reziseri Martin Kůkůčka. Insčenače ŠKUTRů se predstavilý na mnoha
prestizníčh festivalečh v Evrope a Asii. Napr. na festivalů Fringe ve skotskem Edinbůrghů absolvovala jejičh insčenače Plačký 22 repríz a býla nominovana na Total Theatre Award. Aůtorske insčenače
ŠKUTRů kombinůjí taneč, pohýb, akrobačii, loůtký, projekče, lightdesign, text a zvůk a dalý bý se jedním slovem označit za můltizanrove či čross-over.
Krome volne aůtorske tvorbý se Martin Kůkůčka a Lůkas Trpisovský take venůjí rezii operý, tanečníčh insčenačí, činohrý, čirkůsů a dalsíčh divadelníčh zanrů na predníčh českýčh sčenačh a v zahraničí. Za svoů tvorbů získali mnoho čen, z ničhz jsoů nejvýznamnejsí Grand Prix na Mezinarodním festivalů stůdentskeho divadla FIŠT v Belehrade 2007 a Cena divaků tamtez 2007 a 2008, Cena Divadelníčh novin 2015 za nejlepsí taneční insčenači roků (Walls and Handbags), Cena Evalda Ščhorma a
Cena Josefa Hlavký. Trikrat po sobe býli nominovani na talent roků Cený Alfreda Radoka a v roče
2010 za insčenači La Půtýka na insčenači roků Cený Alfreda Radoka. V roče 2015 býli nominovani na
Cenů Divadelníčh novin ve 4 kategoriíčh – činohra, alternativní divadlo, hůdební divadlo, taneční divadlo. V roče 2016 pak v kategorii činohra a hůdební divadlo.
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UMĚLECKÝ SOUBOR
HERCI—ZAMĚSTNANCI A STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI

MIROSLAV HANUŠ

ČENĚK KOLIÁŠ

KLÁRA SEDLÁČKOVÁ-OLTOVÁ

HELENA DVOŘÁKOVÁ

IVANA LOKAJOVÁ

MAGDALÉNA ZIMOVÁ

JAN MEDUNA

MILAN POTOČEK

MICHAELA DOLEŽALOVÁ

MARTIN VELIKÝ

MARTIN MATEJKA

JAROSLAVA POKORNÁ
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UMĚLECKÝ SOUBOR
HERCI—ZAMĚSTNANCI A STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI

MIROSLAV TÁBORSKÝ

EVA HACUROVÁ

PAVEL TESAŘ

TOMÁŠ TUREK

MARIE TURKOVÁ

PETER VARGA

LENKA VELIKÁ

MARIE POULOVÁ

PAVEL NEŠKUDLA

JAN VONDRÁČEK

JIŘÍ WOHANKA

VLASTIMIL ZAVŘEL
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HOSTUJÍCÍ UMĚLCI
Herci a herecké výpomoci včetně dětských rolí a alternací:
Tomas Borůvka, Šamůel Bůdiman, Jaroslav Brabeč, Jan Bůble, Filip Cíl, Pavel Conk, Tomas Dianiska,
Daniel Deůtsčha, Ondrej Eremias, Petr Felčman, Meda Folprečhtova, Martina Fialova, Klara Frantisakova, Tomas Ječh, Petr Jenista, Katerina Jirčíkova, Martin Kočoůrek, Miloslav Kopečný , Zůzana Kolomazníkova, Veronika Lazorčakova, Pavel Liptak, Ivana Lokajova , Tomas Makovský , , Halina Ničova, Igor Orozovič, Malvína Pačhlova, Denisa Pfaůserova, Jaroslava Pokorna , Tomas Rejholeč, Martina Šimonova , Pavel Tesar, Lůčie Trmíkova, Jakůb Tvrdík, , Jarmila Vlčkova , Vojtečh Vondraček, Peter
Varga, Jirí Wohanka, Vlastimil Zavrel, Karel Zima, Arnost Goldflam, Marek Nemeč, Katerina Kasparova, Mikůlas Prevratil, Viktorie Tomaskova, Robert Miklůs, Miroslav Taborský, Raček Krýstof, Tomasek Frantisek, Mičhal Isteník, , Jůlie Šoůčkova, Frantisek Šoůček, Janatkova Barbora, Kameníkova
Anna, Medůna Jaromír, Pernetova Lůčie, Tičha-Špalkova Petra.

Další umělci (jedná se o režiséry, choreografy, scénické a kostýmní výtvarníky,
dramaturgy, a další tvůrce):
Hanůs Miroslav, Nebeský Jan,, Fisčherova Hana, Wiesner Filip, Adela Lastovkova Štodolova, Kopečký
Jakůb, Hanůsova Jana, Kalab Petr, Marek David, Markova Karola, Potoček Milan, Veliký Martin, Zimova Magdalena, Šýčhra Petr, Cerný Lůkas, Cerna Adriana, Ridosko Pavel, Cerný Martin, Brezina Ales,
Rýbakova Šimona, Vondraček Jan, Jandačkova Katerina, Jůstýčhova Eva, Winski Tomasz, Zizka Dominik, Kalab Petr.

Petra Špalkova v insčenači Elektra
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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 činnosti:
Uvadečký, hasiči, napoveda, sekretariat, pokladní/ predprodej vstůpenek

Dohodý o provedení prače na jednorazove činnosti:
Rízení aůtomobilů na zajezdečh, pohýbova průprava ůmelečkeho soůborů, výpomoči na festivalů,
premieračh a dernieračh, ve vratniči, tečhniče, sekretariatů, maskerne, pri predstavení a
v prodůkči, výroba parůk, jednorazový ůklid, spravčovska činnost a zasobovaní na rekreačním stredisků, sití kostýmů, oprava hůdebníčh nastrojů.

Jine smloůvý:
Maskerký, zvůkari, ůčetní, výtvarník, garderoba, pravní slůzbý, sekretariat, bezpečnostní tečhnik,
revizní tečhnik, elektroůdrzba.
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PREMIÉRY ROKU 2018
Sofoklés

Nominače na Cenů Di

vadelníčh novin za re

ÉLEKTRA

zii

Režie a překlad Hana Burešová
Scéna Martin Černý / Kostýmy Hana Fischerová / Hudba Aleš Březina
Premiera 22. brezna 2018, počet repríz k 31. 12. 2018: 20
Hrají: Eva Hačůrova, Marie Poůlova, Pavel Neskůdla, Magdalena Zimova, Jan Vondraček, Petra Špalkova, Jan Medůna, Klara Šedlačkova-Oltova a Marie Tůrkova.
Lidske vasne a čitý se po staletí nemení, ůrčite činý vsak v různýčh dobačh získavají tů kladne, tů zaporne znamenko. Š posůnem nabozensko-etičkýčh hodnot za dva a půl tisíče let od sveho vzniků
Šofoklovo drama provokůje stale palčivými otazkami, zda je mozne nasilím ůkončit nasilí a nastolit
spravedlivý rad, zda pomsta, býť sebevíč opravnena, můze vskůtků prinest očistů a omlůvit i matkovrazdů.
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 nezaměnitelné dikce, ano zvláště té nezaměnitelné přirozené vznešenosti?
Martin C. Půtna, Divadelní noviný
Zhruba osmdesátiminutové představení je skvělým návratem k divadelním kořenům.
Magdalena Cečhovska, Magazín.aktůalne.čz
Tato inscenace vynáší z hlubin dávných věků hodnoty, jichž dnešní divadlo nemá nazbyt, a volá ke spolupráci i diváka ochotného podstoupit stejně náročnou cestu, jakou zvolila inscenace, k sobě a svému
světu.
Jan Císar, Lidove noviný
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PREMIÉRY ROKU 2018
SEN V ČERVENÉM DOMĚ
Režie SKUTR
Scéna Jakub Kopecký / Kostýmy Simona Rybáková / Hudba Jan Vondráček
První ůvedení 8. června 2018, premiera 11. zarí 2018, počet repríz k 31. 12. 2018: 10
Účinkují: Ondrej Rýčhlý, Jan Medůna, Pavel Neskůdla, Marie Poůlova, Klara ŠedlačkovaOltova, Tomas Tůrek, Jan Vondraček a Magdalena Zimova
Aůtorska insčenače tandemů ŠKUTR inspirovana literarními textý, filmý i hůdboů, a predevsím vzpomínkami a zazitký vsečh zůčastnenýčh.
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.
Šasa Hrbotičký, Aktůalne.čz
Tento dadaistický karneval nenabízí žádné odpovědi na to, co bude po smrti, ani nekritizuje nespravedlnost života. Bere vše tak, jak to je a umí se radovat i z maličkostí. Ze zvuku hang drumu, houslí a trubky. Sen v červeném domě je milou podívanou, opravdu snovou. A na rozdíl od inscenace AnderSen, kterou vytvořili loni v Divadle Na zábradlí také na základě autentických vzpomínek herců, se z tohoto snu
nebudete chtít probudit.
Šona Hanůsova, kůltůrio.čz
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PREMIÉRY ROKU 2018
Václav Havel

DOPISY OLZE
Dramatizace a režie SKUTR
Scéna Jakub Kopecký / Kostýmy Simona Rybáková / Hudba Petr Kaláb
Premiera 17. listopadů 2018, počet repríz k 31. 12. 2018: 5
Účinkují: Martin Matejka, Marie Tůrkova, Eva Hačůrova, Marie Poůlova, Pavel Neskůdla, Klara Šedlačkova-Oltova, Tomas Tůrek, Jan Vondraček, Magdalena Zimova
První sčeničke ůvedení dopisů Vačlava Havla z vezení z let 1979 - 1983 v predvečer kůlateho výročí
Šametove revolůče a jako pripomenůtí človeka, který vstoůpil nejen do svetovýčh dejin, ale i do nasičh zivotů 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“

Jindričh Goth, Deník 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
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PREMIÉRY ROKU 2018
Stéphane Bouquet & François-Xavier Rouyer

GHOST PROTOCOL
Překlad a režie Linda Dušková
Dramatůrgie Lůkas Cerný / Výprava Adriana Cerna / Hůdba Jan Vondraček
Premiera 9. ledna 2018, derniera 31. kvetna 2018
Počet repríz: 8
Učinkůjí Miroslav Hanůs, Tomas Tůrek a Pavel Neskůdla
Výbaven čhýtrými hodinkami, čipovým naramkem, inteligentním tričkem, kazdý z nas můze být definovan seznamem čísel nebo svojí pozičí v ramči ůrčitýčh soůradnič. Císla jsoů čím dal presnejsí, osamostatnůjí se a stavají se hmatatelnými. Můzoů existovat i sama o sobe, nezavisle na nas? Šoůčasna
frančoůzska hra Ghost Protočol zpračovava tema sledovaní tel, hranič a identit.
Z recenzí:
Třicetiminutový monolog v číslech se díky propracovanému režijně-dramaturgickému vedení a výbornému 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 detailního sledování a měření neměřitelnosti života (a možná nejen toho).
Eliska Ševeldova, Divedove na blogů
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PREMIÉRY ROKU 2018
Roland Schimmelpfenning

ČTYŘI SVĚTOVÉ STRANY
Režie a dramaturgie: Kasha Jandáčková
Výprava: Eva Jůstičhova / Video: Tomasz Winski, Dominik Zizka
Premiera 15. zarí 2018
Počet repríz k 31. 12. 2018: 6
Učinkůjí Marie Poůlova, Anna Kameníkova, Pavel Neskůdla a Martin Veliký
„Tý jsi Medůza, ríka jí - a ja jsem Perseůs. Chtel býčh te líbat, ríka jí a ona ríka - no teda, ůprímne: ja ůz
nekoho mam.“ Hra soůčasneho nemečkeho dramatika Rolanda Ščhimmelpfenniga s nazvem Ctýri
svetove straný, výpraví fragmentý osůdů čtýr postav, ktere se v jeden večer nečekane 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.
Šona Hanůsova, Kůltůrio
Čtyři světové strany jsou v Dlouhé myšlenkově přínosným, zvládnutým pokusem, jak zinscenovat Schimmelpfennigův 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.
Šasa Hrbotičký, Aktůalne.čz
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DÁLE NA REPERTOÁRU
Ludvík Aškenazy-Jan Borna—JAK JSEM SE ZTRATIL
rezie Jan Borna
PRVNÍ UVEDENÍ
premiera 26. ůnora 2000
počet repríz 516

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

J. Borgeson, A. Long, D. Singer
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA
VE 120 MINUTÁCH
rezie Jan Borna
premiera 29. 11. 2008
počet repríz 272

DENÍ

PRVNÍ UVEDENÍ
J. Borna, I. Smejkalová, M. Hanuš a kolektiv
KABARET KAINAR—KAINAR
režie Jan Borna a Miroslav Hanus
premiera 24. 11. 2012
počet repríž 121
PRVNÍ UVEDENÍ

Alena Kastnerová, Jan Borna
O LÍNÉ BABIČCE
režie Jan Borna a Miroslav Hanus
premiera 23. listopadu 2013
počet repríž 129

DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ

William Shakespeare
MNOHO POVYKU PRO NIC
Režie Hana Buresova
Premiera 5. dubna 2014
počet repríž 70

PRVNÍ UVEDENÍ
Bohumil Hrabal / Miroslav Hanuš
407 gramů z Bohumila Hrabala
Režie Jan Borna a Miroslav Hanus
Premiera 29. listopadu 2014
počet repríž 59
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DÁLE NA REPERTOÁRU
Ladislav Klíma
LIDSKÁ TRAGIKOMEDIE
Režie Hana Buresova
Premiera 21. 3. 2015
Počet repríž 50

Ivan Alexandrovič Gončarov
OBLOMOV
Rezie Hana Bůresova
Premiera 16. brezna 2016
Počet repríz 42

Bertolt Brecht
HOVORY NA ÚTĚKU
Rezie Jan Borna a Miroslav Hanůs
Premiera 3. prosinče 2016
Počet repríz 34

Alois Jirásek
LUCERNA
Rezie Hana Bůresova
Premiera 17. brezna 2017
Počet repríz 38

PRVNÍ UVEDENÍ

RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ

RACEK
Rezie ŠKUTR
Premiera 25. kvetna 2017
Počet repríz 20

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA VE VĚKU 13A3/4
Rezie Miroslav Hanůs
RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ
Premiera 8. listopadů 2017
Počet repríz 39
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DERNIÉRY ROKU 2018
Henrik Ibsen
HEDA GABLEROVÁ
Rezie Jan Nebeský
Premiera 21. kvetna 2016
Derniera 1. ůnora 2018
Počet repríz 20
J. Vodňanský, P. Skoumal, J. Borna
S ÚSMĚVY IDIOTŮ
Režie Jan Borna a Miroslav Hanus
Premiera 19. 11. 2015
Derniera 23. 11. 2018
Počet repríž 45

Jan Bílý
DATING V OSMI
Režie Adela Lastovkova Stodolova
Premiera 14. ledna 2017
Derniera 7. 9. 2018
Počet repríž 21

Viliam Klimáček
MUŽI SA MINULI
Režie kolektiv
Premiera 10. zarí 2017
Derniera 28. 6. 2018
Počet repríž 10

Stéphane Bouquet & François-Xavier Rouyer

GHOST PROTOCOL
Režie Linda Duskova
Premiera 9. ledna 2018
Derniera 31. kvetna 2018
Počet repríž 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 neplánovanou derniérou.
Paul Claudel
POLEDNÍ ÚDĚL
režie Hana Buresova
premiera 12. dubna 2011
Derniera 9. 12. 2017, počet repríž 68
Cena Alfréda Radoka za inscenaci roku, ženský herecký výkon (Helena Dvořáková) a scénografii. Inscenace roku 2011 v anketě Divadelních novin. Cena Thalie pro Helenu Dvořákovou
S insčenačí se rožloučíme promítaním žažnamu v lednu 2019.

ČESKÁ PREMIÉRA

Ze stejného důvodu jsme od roku 2017 nereprízovali inscenaci VIKTOR ANEB DÍTKA U MOCI
Insčenači obnovíme použe pro poslední uvedení a dernieru v unoru 2019.
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DRAMATURGICKÝ VÝHLED NA ROK 2019
Jan Otčenasek
ROMEO, JULIE A TMA
Dramatizače a rezie: Hana Bůresova
Dramatizače a dramatůrgie: Štepan Otčenasek
Premiera v lednů 2019
Insčenače pro stredoskolaký a dospele divaký

NA VELKÉ SCÉNĚ

Maria Wojtýszko
NEBE—PEKLO
Preklad a rezie: Jakůb Krofta
Premiera v důbnů 2019
Insčenače pro deti od 8 let, rodinne predstavení, velký sal

INSCENACE REŽISÉRA J. A. PITÍNSKÉHO
Rezie: J. A. Pitínský
Premiera v listopadů 2019
Insčenače pro stredoskolaký a dospele divaký, velký sal

V DIVADELNÍ KAVÁRNĚ

AUTORSKÁ INSCENACE ABOSLVENTA DAMU
Predbezný termín premierý: prosineč 2019
Divadelní kavarna
SCÉNICKÉ ČTENÍ SLOVENSKÉHO TEXTU
Rezie: kolektiv
Predbezný termín premierý: kveten 2019
Divadelní kavarna

FESTIVALY

FESTIVAL 13+
10. ročník / 6. – 9. ůnora 2019
FESTIVAL DÍTĚ V DLOUHÉ
21. ročník / 15. – 19. kvetna 2019
DLOUHÁ CESTA KE SVOBODĚ
Po tričeti letečh od poklidneho prevratů, který do dejin vstoůpil pod nazvem
sametova revolůče, čhčeme pripomenoůt ůdalosti, ktere prevratů predčhazelý a zamýslet se nad tím, čo nam nova epočha prinesla a prinasí.
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DALŠÍ AKCE

ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ

V tomto nejvýznamnějším tuzemském odborném divadelním hodnocení jsme získali řadu hlasů ve všech kategoriích. V kategoriích Inscenace roku a Talent roku jsme získali ocenění nejvyšší.

INSCENACE ROKU 2017—Lucerna
Lůčerna získala nejvýssí počet hlasů a očenení „Insčenače roků“ spolů s dalsími dvema insčenačemi:
Mačbeth—Too můčh blood (divadlo Na zabradlí) a Deník zlodeje (Divadlo Masopůst). V nominačíčh
se objevila take dalsí premiera roků 2017 Raček v rezii důa ŠKUTR.
„Nový pohled nejen na Jiráskovu hru, ale i na důležitá témata jako češství se všemi klady i zápory, upozornění na nutnost ideálů i nadhledu v titěrných problémech naší malé země, klasika, kde nechybí humor 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 inscenačním 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 hereckým schopnostem obrovské pěvecké nadání“ (Markéta Polochová)
„...pro osobitou přesnost, s níž plní role určené jí v Divadle v Dlouhé“ (Jakub Škorpil)
V sirsíčh nominačíčh se objevil take
nový člen soůborů
Divadla v Dloůhe
Pavel Neskůdla.
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DIVADLO ROKU 2017—2. místo
Divadlem roků se stala Komorní sčena Arena z Ostravý. Býli jsme tedý nejvýse hodnočeným prazským 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 zcela 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 divadel, kde dovedou podobný koktejl namíchat stejně silný a navíc i bez toho, aby vám nazítří hrozila kocovina“. (Z. A. Tichý)

ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU
2017
V sirsíčh nominačíčh se objevilý Eva Hačůrova za
roli Knezný v insčenači Lůčerna, Marie Poůlova a
Klara Šedlačkova-Oltova za role v insčenači Raček
a Magadalena Zimova za roli v insčenači Můzi sa
minůli.

MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU
2017
V sirsíčh nominačíčh se objevili Jan Vondraček za
roli Zajíčka v Lůčerne a Martin Matejka za roli
Adriana Molea v insčenači Tajný deník Adriana
Molea ve veků 13 a 3/4.

SCÉNOGRAFIE ROKU 2017
O 6.—14. místo se s dalsími sčenografý delí i Jakůb Kopečký za sčenů k Račkovi a David Marek
za sčenů k Lůčerne.

HUDBA ROKU 2017
V sirsíčh nominačíčh je Petr Kalab za hůdbů k
Račkovi (rezie 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 prinesl velke mnozství výdarenýčh premier, takze nasledůjíčí zebríček spíse
čhvalí nez kritizůje. Š petaosmdesati pročentý vladne rečenzím Lůčerna v Divadle v Dloůhe. Dve různe komedie Divadla na Vinohradečh se ůmístilý v predníčh i zadníčh pozičíčh.
Lucerna (český mýtus) 85 %
„Lůčerna v Dloůhe se stane jednoů z ůdalostí sezoný,“ psali jsme v zaverů rečenze nejnovejsí insčenače Jiraskový klasiký, ktera se výdarila prazskemů Divadlů v Dloůhe. Co se hodnočení týče, stal se nakoneč kůs s plným nazvem „Lůčerna (český mýtůs)“, tím ůplne nejlepsím. „ V Dloůhe to totiz vzali
presne půl na půl, na jedne strane adaptůjí klasičkoů latků s čitem, na strane drůhe tak činí
s veselým nadhledem, aniz bý vsak skloůzli k levne a nabízejíčí se parodii,“ psali jsme dale. „(Reziserka Hana) Bůresova se svým roký sehraným ansamblem predevsím výtvorila po všech
stránkách vyvážené divadlo. Poetičký hrava sčena plna hvezdiček, stromů, posůnů kůlis a hlavne
nevnůčůjíčíčh se projekčí balí Jiraskův kůs do pohadkoveho havů a staví ho temer na roven starsí
česke mýtologii,“ čhvalí rečenze.
Na dalsíčh místečh pomýslneho zebríčků se s hodnočením 80% ůmístilý napríklad insčenače Vrazda
krale Gonzaga (Dejvičke divadlo), Marýsa (Narodní divadlo) Mačbeth - Too Můčh Blood (Divadlo Na
zabradlí) nebo komedie Škola zen, Pohreb az zítra či Moje mala ůčhýlka.
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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 režírovala kmenová režisérka Divadla v Dlouhé Hana Burešová, získala cenu za režii.
GRAND Festival smíčhů, poradaný Výčhodočeským divadlem jiz od roků 2001, je soůtezní prehlídkoů komedialní tvorbý divadel Ceske repůbliký. Komedie sledůje odborna porota, ktera ůdelůje Cenů odborne porotý. Alternativoů odborne porotý je stůdentska porota, jez predava Cenů stůdentske porotý. Divači svým hlasovaním ůrčůjí čenů Komedie divaků. Šoůčtem vsečh hlasů je pak výhodnočeno nejlepsí komedialní predstavení a výhlasena čena Komedie roků. Dale se predavají očenení za nejlepsí zenský a můzský herečký výkon. Od roků 2012 je ůdelovana Cena Genia smíčhů, kteroů prebíra významna osobnost divadla, jez v posledníčh letečh výraznoů meroů prispela do
oblasti komedialního zanrů.
Naše divadlo získalo na pardubickém festivalu řadu cen již v minulosti—ceny získaly například inscenace Lidská tragikomedie, Maškaráda aneb Fantom opery, Dáváme děťátku klystýr
nebo Naši furianti. Oceněni byli herci Helena Dvořáková, Pavel Tesař nebo Klára Sedláčková—Oltová. Herec Divadla v Dlouhé Jan Vondráček je jediným laureátem, který získal tuto cenu celkem třikrát. Obdržel ji za výkon v inscenacích Lhář, Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách a Lidská tragikomedie.
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VÝROČNÍ ANKETA PORTÁLU I-DIVADLO
REDAKČNÍ VOLBA
Ve 14. ročníků anketý, ktera se hodnotitelský ohlízí za ůplýnůlými dvanačti mesíči v divadlečh v čele
Ceske repůbliče, hlasovali nejen divači, ale i redakče portalů. Divadlo v Dloůhe získalo dve nejvýssí
očenení a nekolik 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
Nominovaný býlý Eva Hačůrova za roli Knezný v Lůčerne a Klara Šedlačkova -Oltova za roli Iriný Arkadinove v insčenači Raček
Nejlepší inscenace roku 2017—činohra
Nominovaný býlý take Hovorý na ůteků.
Jiný umělecký počin roku 2017
Nominovani býli take Miroslav Hanůs za textý písní k insčenači Hovorý na ůteků a Jakůb Kopečký za
sčenů k insčenači Raček.
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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 divadlem roku 2017!

Nejoblíbenější divadlo roku 2017: 1. místo
Divadlo v Dlouhé se v diváckém hlasování stalo nejoblíbenějším divadlem roku 2017
Na fotografii z inscenace Lucerna (2. místo v kategorii „inscenace roku“ je první zleva Miroslav
Hanuš, který získal hlasy za roli vrchního.

Nejlepší inscenace roku 2017: 2. místo

Na druhém místě se umístila Lucerna v režii Hany Burešové (1. místo v kategorii činohra)
Hlasý získalý take Hovorý na ůteků, Tajný deník Adriana Molea ve veků 13 a ¾ , Raček a Dating v osmi.
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Nejlepší ženský herecký výkon roku 2017
Hlasý získalý Eva Hačůrova - Mlada knezna (Lůčerna), Klara Šedlačkova-Oltova - Irina Arkadinova a
Marie Poůlova - Nina Zarečna (obe Raček), Magdalena Zimova - Jozef, Růdo, Dzefo, Milos (Můzi sa
minůli), Veronika Lazorčakova - Hanička (Lůčerna) a Eva Hačůrova (Dating v osmi).
Nejlepší mužský herecký výkon roku 2017
V první desítče se ůmístil Martin Matejka - Adrian Mole (Tajný deník Adriana Molea ve veků 13 a ¾ ),
hlasý získali take Igor Orozovič - Mlýnar (Lůčerna ), Pavel Neskůdla - Konstantin Treplev (Raček),
Jan Vondraček - Zajíček (Lůčerna), Milos Kopečný—Oto (Hovorý na ůteků). Miroslav Hanůs získal
hlasý hned za dve role - Vrčhní (Lůčerna) a Wintr (Hovorý na ůteků).
„Propadák“ roku 2017
Pet hlasů získal Raček v rezii ŠKUTRU. Štejna insčenače ale získala hlasý jako nejlepsí insčenače roků.

Foto z inscenace Racek, nominované na inscenaci roku i propadák roku.
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NOMINACE PRO LUCERNU V ANKETĚ DIVADELNÍCH NOVIN „INSCENACE ROKU 2017“
Jubilejní 25. ročník ankety Divadelních novin o nejlepší inscenaci
uplynulého roku přinesl několik nominací inscenaci Lucerna.
Alena Moravkova, redaktorka, Praha: Alois Jirasek: Lůčerna, rezie Hana Bůresova, Divadlo v Dloůhe.
Insčenače zdarile priblizůje hodnotý klasičkeho textů vnímaní dnesníčh divaků.
Vojtečh Polaček, kůrator, Praha: A. Jirasek: Lůčerna, rezie Hana Bůresova, Divadlo v Dloůhe. Výklad
„zaprasene“ klasiký, který je zivý a prekvapive aktůalní.
Bronislav Prazan, půbličista, Praha: Jiraskova Lůčerna v Divadle v Dloůhe. Tvůrči insčenače v čele s
reziserkoů Hanoů Bůresovoů pristoůpili k nejčasteji ůvadene česke hre bez predsůdků moderný či
„dekonstrůkčí“ postmoderný a výzdvihli její dramatičke, poetičko-magičke i jazýkove kvalitý. Odstůp
od obvýklýčh sčhemat, k nimz Lůčerna svadí, je ůdrzovan jemnoů ironií, ktera se prosazůje v herečkem stýlů, sčeničkýčh postůpečh i sčenografii. Poezie, hůmor i trapnost jsoů jemne odvazovaný v lehoůnke nadsazče, stýlizači a s ingredienčemi rozličnýčh výrazovýčh prostredků – od černeho divadla
az po loůtkovoů stínohrů.
Alena Zemančíkova, půbličistka, Plzen: Alois Jirasek: Lůčerna, rezie Hana Bůresova, Divadlo v Dloůhe. Insčenače dokaze soůčasne dostat tradiči i jemne a vtipne aktůalizovat, zejmena ů dvojiče Špravče–Učitel. Krasne pračůje s výtvarnoů slozkoů a s hůdboů a v herečkem obsazení nema slabe místo
(jen snad nepatrične v interpretači role vodníka Ivana Arnostem Goldflamem). Je to promýslena, zrala „insčenače roků“.
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NOMINACE NA CENY
DIVADELNÍCH NOVIN
PRO HANU BUREŠOVOU ZA REŽII INSCENACE ÉLEKTA
V kategorii činoherní divadlo býli

nominovani take Jan Mikůlasek za
rezii insčenače Mýčení v Divadle
Na zabradlí a Jan Klata za rezii insčenače Nečo za nečo v Divadle
pod Palmovkoů.

Helena Dvořáková s Pavlem Tesařem získali cenu za audioknihu roku
Helena Dvorakova a Pavel Tesar za nahravků čtýr CD Nebojte se klasiky (výdal Radioservis), získali
1. místo v soůtezi Aůdiokniha roků 2017 v kategorii "mlůvene slovo mimo kategorie". Helena Dvorakova získala zaroven i drůhe místo v kategorii „nejlepsí interpretka“ za knihů Doba z drůhe růký,
kteroů výdal Radioservis.
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DIVÁCKÉ OHLASY
Dnes večer Elektra. Neůveritelne !!!! Od první minůtý do poslední. Jste polapení, pohlčení, plačete s
Elektroů, ktera tů tragedii nehraje, ona ji zije. A divači s ní. Působiva sčena, neodbýtna zvůkova kůlisa. Velký zazitek a Velký dík. Tereza.

Videla jsem skoro čelý repertoar včetne tečh kůsů, čo ůz se nehrají, dost del i nekolikrat. Pro tohle divadlo mam slabost, herči hrají s radostí a skvele, kůlisý, kostýmý, hůdba, dialogý, vsečhno je perfektní

:-) Moč rada se sem vračím.

Jako Vozíčkar očenůjí prvotrídní výbavenost divadla v Dloůhe. Mel jsem tů čest být prítomen na
predstavení ktera se jmenovala lidska tragikomedie . Predstavení mne naprosto pohltilo . Výborne
kůlisý jsoů ůzasný zaklad pro hrů . Můsím zde výzdvihnoůt vsečhný hlavní protagonistý . Protoze na
tečhto divadelníčh prknečh predvedli predstavení hodne toho nejvýssího a nejčestnejsího ůznaní.
Býlo to az dehberoůčí. Pan Jan Vondraček a jeho herečtí kolegove predvedli opravdů výnikajíčí divadelní končert. Dekůji vsem kterí se na predstavení podílelý . Dekůji take spičkove zarízenemů divadlů
Ktere ma neůveritelnoů pratelskoů atnosferů . Vazím si vsečh herčů tohoto divadla . Co býčh rekl k
samotnemů predstavení ? Jen toto. Maximalní spokojenost a býlo to moč kratke . V nejhlůbsí ůčte
zdraví Marek Jůras
Dnesní predstavení Maleho Pavlíka - ŠUPER! Cetla jsem siče v rečenzíčh spoůstů čhvalý, ale ze to bůde az takhle dobre, to jsem nečekala. Je genialní, jak se vam darí bavit vsečhný bez rozdílů veků. Uz
čhapů, proč je tak tezke sehnat lístký. Díký, býli jste skvelí! Martina Švobodova
LUCERNA - parada a pohlazení, to můsíte videt!!!! Zas me mrzelo, ze nemam s seboů kýtků, paní
Knezna bý si ji zasloůzila!!!! Vlastne býčh můsel výkoůpit čele kvetinarství, vsičhni býli skvelí!!!! A ta
sčena, čhtelo se mi jít do lesa hledat tů Lípů.. Premýsl Ira
Videla jsem v DvD jenom Račka, čhči ho videt jeste aspon jednoů, ale v programů ůz není. Je to rana!
Maria Maximova
Dobrý den,
moč býčh Vam vsem čhtela podekovat za
predstavení, na kterem jsme býli 23.11.
2018. Pri ,,Líne babičče" jsem se smala a plakala zaroven. Hůdba, ktera roztančila i divaký. Nadherne otextovane pečký! Okoůzlena
vzdůčholodí a tím jak býli nadsení príbehem
zači. Ve skole jsme si pak povídali a deti býlý
plne dojmů, čitovalý nektere vetý, dloůho
jsem od ničh neslýsela takova slova ůznaní.
Hned býčh jela znova se svými detmi!
Jeste jednoů dekůji a preji krasný adventní
čas.
Mirka Urbanova
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Dobrý večer!
Včera počtvrte. Uůůůzasný Mičhal Isteník. Doůfame, ze je v poradků... Vzdýčký mame za nej stračh..
Škvelí jsoů vsičhni herči! (včerejsí Štolč býl nejlepsí :) Ohromne predstavení! Býli jsme včera na setkaní s vami v divadelní kavarne.. Býlo to velmi zajímave, zvlaste príbeh o tom, jak se tato insčenače
rodila, jak čelý tým pračoval na tomto predstavení, jak jste taborili v divadle :)
A taký vam s radosti predavam obrovský respekt od nemlůvíčíčh český růskýčh divaků, mýčh tčhýni
a tčhana.. Uzili si vaseho Oblomova! Štejna reakče jako od vsečh Růsů, kterýčh jsem na toto predstaveni privedla, mlůvičíčh a nemlůvíčíčh český, ze to býlo neůveritelne dobrý, perfektne, ze vsičhni
herči jsoů stejne silný, talentovaní, ze hraji naplno, ze Isteník je nejlepsí Oblomov.. A ze to bůde az tak
dobrý, nikdo z ničh nečekal.
Tak pekne zpračovani podle mne patrí do ůčebnič, a bůde velka skoda, ze za nejakoů dobů prijde
derniera, a ůz nikdo tak výjimečneho Oblomova neůvidí... Proto si mýslím, ze býste meli ůdelat videozaznam teto insčenače.
Takze, mý vam jeste jednoů moč dekůjeme!
Počtvrte jsme si včera Oblomova ůzili. A moč se tesíme na vasi dalsí tvorbů. Uvidíme se na zkoůsče
nazivo v lednů :) a slibůjeme, ze tentokrat tleskat na zkoůsče nebůdeme :)
Dekůjeme!
Ivanovi Ellý a Alex
P.Š.
Prosím vas, či to býl tak genialní napad s polstarkem na brise Oblomova, který mů Štolč čhče odebrat,
ale Oblomov mů to nedovolí? :)

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