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Studio Hrdinů uvede v květnu premiéru na motivy filmu i hostování brněnské Reduty
Pražské divadlo Studio Hrdinů uvede 1. května premiéru inscenace O slavnosti a hostech na motivy
scénáře stejnojmenného filmu Jana Němce. Představí i pilotní hostování Reduty, Národního divadla
Brno, s nímž uzavřelo přátelskou spolupráci.
Inscenace O slavnosti a hostech je podobenstvím o lidské konformitě, o tom, za jakou cenu je člověk
ochotný přizpůsobit se společenské poptávce, aby mohl být šťastný, aby mohl žít a přežít. Co když se
ale najde někdo, kdo nechce přistoupit na pravidla společné kolaborace? Co s ním, když odmítá
laskavé pozvání k slavnostní tabuli? Inscenace, která vznikla na motivy scénáře Jana Němce a Ester
Krumbachové, není divadelním remakem filmu, ale svébytnou adaptací scénáře. „Ze scénáře jsme
převzali strukturu cesty na oslavu,“ říká režisérka Katharina Schmitt. „Herci s diváky projdou
několika místy divadla, než se dostanou na hostinu v hlavním sále. Oproti scénáři jsme umenšili počet
postav, hlavní mužskou postavu Hostitele jsme přetvořili v ženskou postavu Hostitelky, kterou ztvární
Eva Salzmannová. V naší inscenaci chceme zkoumat různé podoby moci - to, jak se lidé chovají pod
tlakem, jaké mechanismy je vedou ke konformitě.“ Dramaturg Jakub Režný dodává: „Scénář k filmu
jsme četli už na DAMU a díky tomu, co se kolem nás ve světě děje, jsme se k němu neustále vraceli.
Naším cílem není látku násilně aktualizovat a zasadit jí do současnosti, ale naopak ji abstrahovat a
tyto mechanismy zviditelnit.“
O dva týdny později, 16. května, přivítá pražská scéna Ibsenovu Noru v režii brněnské Reduty. Na
oboustranném hostování vybraných inscenací Reduty, Národního divadla Brno a Studia Hrdinů se obě
strany dohodly na dobu neurčitou. NDB pod novým uměleckým vedením Martina Františáka slibuje
vytvořit po předchozí úspěšné generaci Reduty svébytnou dramaturgii. První redutní inscenace,
Ibsenova Nora, je zamýšlena jako intimní, leč intenzivní koncert dvou předních herců činohry NDB
Evy Novotné a Petra Halberstadta pod výraznou režijní taktovkou Rastislava Balleka. „Věříme, že
tímto propojením přivezeme do Prahy důležité divadelní projekty,“ říká umělecký šéf Studia Hrdinů
Jan Horák a dodává: „Kromě spolupráce s NDB, připravujeme také volnou spolupráci s brněnským
Hadivadlem.“
Ibsenovo drama Nora prošlo od svého prvního uvedení v českém jazyce (1887) mnohými
interpretačními peripetiemi podle toho, jak se zásadním způsobem měnil pohled na postavení ženy
v manželství, v rodině, ve společnosti. Přitom však příběh o fatálním nedorozumění mezi mužem a
ženou, kteří tvoří společnou rodinu, projektují společnou budoucnost a obývají společnou domácnost,
aniž by si všimli, že žijí ve vlastních rozdílných světech, neztratil nic ze své původní dráždivosti. Stále
dokáže jako blesk nečekaně udeřit na publikum v hledišti, čekající spolu s protagonisty na zázrak
naplnění rodinného štěstí, lásky a vzájemného porozumění.
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